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WONDPLEISTERS

Goed plakken
zonder
©
lijmresten
wat & hoe
Product

Wondpleister

Uitvoering

114 panelleden heb
ben begin februari
2018 ieder 4 pleis
termerken getest
op een intacte huid.
In totaal werden 5
merken elastische
en 5 merken classic
pleisters beoor
deeld. De pleisters
werden volgens
een vaste instructie
gedurende 24 uur –
of korter, als ze niet
bleven plakken – op
drie plaatsen op het
lichaam gebruikt:
wijsvinger, elleboog
en knie. Hierna vul
den de testers een
vragenlijst in.
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114 leden van het Consumentenbondpanel
testten 10 merken wondpleisters op
gebruiksgemak. De Idyl elastische en Jumbo classic
zijn favoriet. Ook al blijkt het verwijderen van de
Idyl-pleister niet altijd pijnloos te gaan.
Tekst Frouke Tamsma
Productfotografie Marcel Graumans

eerste hulp

E

en prettige pleister blijft stevig
op zijn plek zitten en is gemakkelijk en pijnloos los te trekken, zonder daarbij lijmresten
achter te laten. Die combinatie van eigenschappen is maar moeilijk bij één
pleistermerk te vinden, wijst een paneltest van de Consumentenbond uit. Pleisters die goed blijven plakken, zijn doorgaans moeilijk te verwijderen en
andersom.
Een 114-koppig testpanel testte
vijf merken classic wondpleisters en vijf merken elastische
wondpleisters. De panelleden
knipten de pleisters van een vel
(10 cm) of rol (1 meter) en droegen
ze gedurende 24 uur op wijsvinger,
knie en elleboog.
Tenminste, dat was de bedoeling. Voor
een flink deel van de pleisters blijkt het
een uitdaging om een etmaal te blijven
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Pleisters die goed
blijven plakken, zijn
moeilijk te verwijderen en andersom

‘ Een pleister
is niet altijd
nodig’

Wonden genezen normaal
gesproken vanzelf en een
pleister is niet altijd nodig,
zegt Hans van der Pols,
EHBO-expert van het Oranje
Kruis. ‘Spoel een wond

zitten. Honderden plakkers beginnen al
snel te rafelen of op te krullen en laten
vervolgens los. Zo vallen van elke tien
geplakte Optisana classic-pleisters er vier
spontaan van de huid. ‘Tijdens het wandelen liet hij binnen een uur los’, meldt
een panellid. Een ander: ‘Het plakmiddel
is minimaal.’ Van de Kruidvat elastische
pleisters haalt 43% de eindstreep niet.
‘Hij viel eraf na de eerste handenwasbeurt.’ De Idyl elastische pleister laat
maar in 9% van de gevallen voortijdig
los.

De twee
Favorieten

Jeuk
De Idyl-pleister en in iets mindere mate
ook de twee pleisters van Hansaplast en
die van Jumbo en Albert Heijn, hebben
aanzienlijke kleefkracht. Gebruikers vinden het verwijderen van de Idyl en de
twee Hansaplast-pleisters wel relatief
pijnlijk. Niettemin is de pleister van Idyl
bij ons panel de favoriete elastische pleister. Bij de classic-pleisters scoort die van
Jumbo het hoogst (zie tabel). Wat verder
opvalt, is dat de Hema elastische pleister
in 15% van de gevallen huidirritatie en/of
jeuk veroorzaakt. Hema zegt dit te betreuren maar verandert niets aan de pleisters.
‘Het product voldoet aan de strenge eisen
die Hema en haar leverancier hiervoor
hanteren. Er is voor ons geen reden om de
pleisters aan te passen.’

schoon met kraan- of flessenwater. Ontsmettingsmiddel is dan niet nodig.’ Een
schaafwond kun je aan de
lucht laten genezen, maar bij
een wond onder kleding is
een pleister of niet-verklevend gaas aan te raden.
‘Door het schuren van de
kleding geneest de wond
minder snel.’
Ook op een wond aan hand
of vinger plak je een pleister

Idyl elastische
pleisters
Hoogste beoordeling
testpanel: 7,3
Richtprijs: €1,09
‘Onder de indruk
van de kwaliteit’

om de wond te beschermen.
Neem contact op met de
huisarts als uit een wond
pus komt, als de wondrand
roder, dikker of warm wordt,
bij koorts en als er een rode
streep bij de wond komt; dit
kan een ontstoken lymfvat
zijn. Van der Pols: ‘Contact
opnemen met een arts doe
je natuurlijk ook als een
wond groot is, blijft bloeden,
gehecht moet worden of

Jumbo classic
pleisters
Hoogste beoordeling
testpanel: 6,8
Richtprijs: €0,89
‘Blijft goed zitten,
ook na het douchen’

vuil is, zoals bij een bijtwond.’
Per stuk verpakte pleisters zijn het meest steriel,
maar pleisters op een rol of
vel, zoals de Consumentenbond nu heeft getest, kunnen goed worden gebruikt.
‘Mits je ze niet los ergens
onder in een keukenla bewaart, maar netjes in het
doosje, op een schone, droge plek.’
april 2018 GEZONDGIDS
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eerste hulp

Een classic-pleister is ademend en heeft
kenmerkende gaatjes op het wondkussentje. Een belangrijke eigenschap van
elastische pleisters is dat ze meebewegen met de huid. Maar in de praktijk zie
je eigenschappen als ‘ademend’, ‘flexibel’
en ‘kleefkracht’ op de doosjes van allerlei
soorten pleisters terugkomen.

Wasbenzine

Geef uw
mening

Lijmresten die achterblijven na het verwijderen of loslaten van een pleister ervaren onze panelleden als hinderlijk. ‘Ik heb
mijn vinger niet schoon kunnen krijgen.
Noch met olie, noch met spul van de
bouwmarkt, noch met wasbenzine’, klaagt
iemand na gebruik van de First Aid-pleis-
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Iedereen die z’n kritische
mening met ons wil delen
en wil meewerken aan enquêtes en gebruikerstesten,
kan zich aanmelden voor
het Consumentenbond
internetpanel via panel.
consumentenbond.nl

Lijmresten die achterblijven na het verwijderen, ervaren panelleden als hinderlijk

Paneloordeel
algemeen

Verwijderen
beschermstrip

Bleef zitten
tijdens test

Jeuk/irritatie

Pijnloos
verwijderen

Lijmresten

€0,89
€1,75
€0,35

6,8
6,6
6,3

*****
*
*****

****
****
**

*****
***
****

*****
**
****

****
**
*****

4 Optisana

€0,75

5,6

*****

*

*****

****

***

5 First Aid

€0,53

5,5

****

**

*****

*****

*

Merk

Richtprijs
(per meter)

Paneltest Wondpleisters

Classic
1 Jumbo
2 Hansaplast
3 Europrofit

Elastisch
1 Idyl

€1,09

7,3

*****

*****

***

**

***

2 Albert Heijn

€0,95

6,9

****

****

***

****

*****

3 Hansaplast
4 Hema
5 Kruidvat

€1,99
€1,00
€0,99

6,2
5,6
5,4

*
****
*****

****
**
*

***
*
***

*
****
***

**
****
****

Toelichting
Hoe meer sterren, hoe
positiever de gebruikers
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waren.
Europrofit is verkrijg
baar bij Kruidvat en
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Trekpleister; Optisana
is verkrijgbaar bij Lidl;
First Aid is verkrijgbaar

bij Action; Idyl is ver
krijgbaar bij onder meer
Dio Drogist.

ter. Na het testen van het duurdere merk
Hansaplast classic op de vinger merkt een
gebruiker op dat de pen waarmee hij zat
te schrijven nu ook plakt.
Ook ergeren panelleden zich aan de
witte beschermstrips aan de achterkant
van Hansaplast-pleisters. Die zorgen
voor veel problemen bij het verwijderen.
Waar bij andere pleistermerken twee
beschermstrips los over elkaar heen
gevouwen zijn, zitten de Hansaplaststrips op een aantal punten aan elkaar
vast. Dit is op zich een hygiënische manier van verpakken, vindt Hans van der
Pols, EHBO-expert bij het Oranje Kruis:
‘Het wondkussen is zo namelijk goed
afgedekt.’
De twee beschermstrips zijn gemakkelijk en hygiënisch los te maken als je de
pleister na het knippen bij de zijkanten
vastpakt en een beetje uitrekt. Helaas
ontbreekt zo’n heldere instructie op de
verpakking, met als gevolg dat veel testers ermee hebben zitten hannesen. ‘Je
moet ze echt losscheuren’, merkt een
deelnemer op. Een ander: ‘Het brengt
het risico met zich mee dat je het wondkussentje aanraakt. Dat is niet fris.’
Hansaplast-fabrikant Beiersdorf, die
volgens een woordvoerder al zijn producten ‘continu monitort op verkeerd
gebruik’, had tot nu toe geen aanwijzingen dat gebruikers moeite hebben de
beschermstrips hygiënisch te verwijderen.
Niettemin heeft Beiersdorf ons opvallende testresultaat aan zijn afdeling Productontwikkeling doorgegeven. ‘Zij zullen uw bevindingen in overweging
nemen voor de toekomst.’ ■
MEER INFORMATIE

consumentenbond.nl/
pleisters
OM TERUG TE LEZEN

gezondgids.nl/archief
‘Test verbanddozen’

WIL JE BEWUSTER EN
GEZONDER LEVEN?
Met de tips en adviezen van de Gezondgids blijf je fitter
en vitaler. Kijk meteen op consumentenbond.nl/gezondgids
en kies de aanbieding die bij je past.
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