
NESTOSYL® 3-iN-1 wONdgEL 
bEhaNdELiNg

indicatie
Nestosyl 3-in-1 Wondgel is een parabeenvrije, 
hydrocolloïde gel die geschikt is voor de 
verzorging van lokale, droge of vochtige 
wonden. De wondgel is een medisch 
hulpmiddel dat de wondheling indirect 
bevordert door de micro-omgeving van de 
wond te regelen. 

Toe te passen bij acute wonden zoals: 
• oppervlakkige brandwonden
• schaafwonden
• heelkundige wonden
•  lichte vorm van doorligwonden, indien 

vastgesteld door een arts

Eigenschappen en samenstelling
Nestosyl 3-in-1 Wondgel bestaat uit een  
zuur carbomeer dat gestabiliseerd wordt  
door carnosine, een basisch peptide  
dat van nature aanwezig is in de huid.  
In droge wonden, zoals schaafwonden en 
heelkundige wonden, zorgt de bedekking 
met dit carbomeer voor een occluderend 
effect: het houdt de verdamping van vocht 
tegen en vermindert het vochtverlies door 
de opperhuid. Carnosine buffert de zure 
polymeren en is tevens een antioxidant.  
Op natte, vochtafgevende wonden absorbeert 
het carbomeer het overtollige wondvocht.  
De wondgel verkoelt, verzacht het contact 
met pleisters en/of verband en verkleeft niet.  

De wondgel bevat geen irriterende parabenen 
als bewaarmiddel maar wel zilvercitraat. 

Samenstelling: zuur colloïdaal carbomeer, 
carnosine, water, bewaarmiddel: zilvercitraat.

gebruiksaanwijzing
Gesloten wonden:
•  reinig en ontsmet de plaats van 

behandeling
•  breng de wondgel aan op de wond zonder 

deze met de pompflacon aan te raken
•  breng verband of pleister aan indien nodig
Open wonden:
• reinig en ontsmet de wond
• voorzichtig droogdeppen
•  breng een dikke laag (0,5-0,75 cm) aan op 

de wond
•  breng een verband of pleister aan 
•  vervang dagelijks het verband of de 

pleisters en breng een nieuwe laag aan

Opgelet - bij brandwonden: 
deze direct met veel water koelen.

Nestosyl 3-in-1 Wondgel is niet de eerste 
maatregel bij brandwonden! Koel de wond 
onmiddellijk gedurende een twintigtal 
minuten af onder lauw, stromend water.  
Deze handeling moet zo vlug mogelijk 
plaatsvinden omdat het gunstige effect na 
30 minuten afneemt en verdwijnt. Om het 
gevaar van onderkoeling te voorkomen is het 
advies niet te koud water, vooral wanneer de 
verbranding een grote oppervlakte bestrijkt.  

Pas later wanneer de ernst van de brandwond 
goed is ingeschat, de wondgel toepassen.

bijzondere voorzorgen
Er zijn geen ongewenste effecten zoals 
irritatie of overgevoeligheid bij gebruik 
volgens gebruiksaanwijzing bekend.  
Nestosyl 3-in-1 Wondgel is niet geschikt 
voor gebruik op de ogen, oogleden of op 
slijmvliezen. 
 
Raadpleeg steeds een arts: 
•  voor grotere, uitgebreide of zeer  

diepe wonden
•  voor kleine, sterk geïnfecteerde wonden 
•  in geval van trage genezing of risico op 

complicatie
In deze gevallen is Nestosyl 3-in-1 Wondgel 
ook nuttig maar volstaat het geenszins als 
enige behandeling. 

Het product niet meer gebruiken wanneer de 
vervaldatum verstreken is (zie verpakking). 

Uitwendig gebruik. 
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