
MICRODACYN® IS EEN STERIELE SUPER-GEOXIDEERDE VLOEISTOF
VOOR HET SPOELEN, REINIGEN EN BEHANDELEN VAN MOEILIJK

GENEZENDE EN CHRONISCHE (GEÏNFECTEERDE) WONDEN.

Een optimale wondomgeving

The Surgical Company be
Lenniksebaan 451 - 1070 Brussel 

T: +32 (0)2 535 03 80 
www.tsc-be.com  

Microdacyn 
is ditributed in Belgium and Luxembourg by:

Draagt bij aan de totstandkoming van een vochtig wondmilieu,
verbetert de wondbedconditie en draagt actief bij aan wondheling

44102-00  MICRODACYN 60 WOUND CARE SOLUTION - 500ML
44106-00  MICRODACYN 60 WOUND CARE SOLUTION - 250ML
44199-00  MICRODACYN 60 WOUND CARE SOLUTION - 990ML (Veraflo™ Therapy)
44207-00  MICRODACYN HYDROGEL FLACON 250 GR
44209-00  MICRODACYN HYDROGEL FLACON 120 GR

Contacteer ons voor meer informatie: info.interventionalcare@tsc-be.com

HOSPITHERA NV - Woundcare
Klein Eilandstraat, 3 - 1070 Brussel 

T: +32 (0)2 535 03 85 
www.hospithera.com  

Microdacyn  
is ditributed in Belgium and Luxembourg by:

EEN OPTImALE WONdOmgEVINg 

Microdacyn® is een steriele super-geoxideerde vloeistof 

voor het spoelen, reinigen en behandelen van Moeilijk 

genezende en chronische (geïnfecteerde) wonden.

draagt bij aan de totstandkoming van een vochtig wondmilieu,
verbetert de wondbedconditie en draagt actief bij aan wondheling

microdacyn®  

•	 is gebruiksklaar

•	 heeft geen verdunning nodig 

•	 laat geen resten achter in het wondbed

•	 bevat sodium hypochlorit en hypochloorzuur 

die werken als conserveermiddel en de 

groei van micro-organismen vermindert en 

voorkomt 

Plus:

•	 Bevat geen antibiotica waardoor er geen antibiotica resistentie kan 

ontstaan

•	 Veilig voor gezonde cellen

•	 Helpt om geur te verminderen en necrotisch weefsel te verwijderen

microdacyn® zorgt voor een snellere wondgenezing door:

•	 Bacteriedodende werking: helpt in het fysisch verwijderen van een 

biofilm, een belangrijke factor in de vertraging van de wondheling

•	 Ontstekingsremmend effect

•	 Actieve weefselregeneratie

44102-00 mICROdACYN 60 WOUNd CARE SOLUTION -  500mL

44106-00 mICROdACYN 60 WOUNd CARE SOLUTION -  250mL

44199-00 mICROdACYN 60 WOUNd CARE SOLUTION -  990mL (Veraflo™ Therapy)

44207-00 mICROdACYN HYdROgEL FLACON 250 gR 

44209-00 mICROdACYN HYdROgEL FLACON 120 gR 

contacteer ons voor meer informatie: info.woundcare@hospithera.com

Microdacyn® zorgt voor een snellere wondgenezing door:
• Bacteriedodende werking: helpt in het fysisch verwijderen van een 

biofilm, een belangrijke factor in de vertraging van de wondheling
• Ontstekingsremmend effect
• Actieve weefselregeneratie

Plus:
• Bevat geen antibiotica waardoor er geen antibioticaresistentie kan 

ontstaan
• Veilig voor gezonde cellen
• Helpt om geur te verminderen en necrotisch weefsel te verwijderen

Microdacyn®

• is gebruiksklaar
• heeft geen verdunning nodig
• laat geen resten achter in het wondbed
• bevat sodium hypochlorit en hypo-

chloorzuur die werken als conserveer-
middel en de groei van micro-organismen 
vermindert en voorkomt


