
De Master Plaster Kit is ontwik-
keld door het combineren van de 
kennis en ervaring van een arts, 
een ex-profwielrenner en 100 jaar 
Italiaans vakmanschap.

Sneller
Met de Master Plaster Kit genezen 
schaafwonden twee keer zo snel. 
Het geheim van Master Plaster is de 
zogenaamde vochtige wondgene-
zing, waarbij er geen korstvorming 
optreedt. De wond is daardoor ook 
minder pijnlijk, er is minder kans op 
infectie en minder kans op het 
vormen van littekens.

Beter
De Master Plaster Kit neemt de 
nadelen weg van traditionele 
behandelings methoden. De pleister 
hecht niet aan de wond zodat het 
nieuwe huidweefsel niet wordt mee-
getrokken bij het verwijderen van 
de pleister. Heeft u een schaafwond 
op knie of elleboog? De pleister is 
elastisch en beweegt mee bij het 
buigen.

Gemak
De pleister is eenvoudig zelf aan te 
brengen en draagt comfortabel 
onder kleding en bij het sporten. 
De pleister is waterproof waardoor 
de wond schoon blijft bij het sporten 
in de regen. Het vervelend plakken 
van kleding en beddenlakens aan 
schaafwonden behoort tot het 
verleden. Met de pleister kunt u 
zelfs gewoon onder de douche.

Schaafwonden zijn goed zelf te 
behandelen. Het stappenplan is 
geen medisch advies en bij twijfel 
adviseren wij u een arts te 
raad  plegen, zoals in de volgende 
gevallen: 

•  De wond gehecht moet worden. 
•  U de wond niet goed kunt 

schoonmaken.
• De wond sterk bloedt.
• De wond geïnfecteerd raakt.
• De wond niet of slecht geneest.

MASTER PLASTER

“Ook in het mountainbiken ligt 
een schaafwond altijd op de 
loer. Dankzij Master Plaster 
hoeft dit een snelle hervatting 
van training en wedstrijden niet 
meer in de weg te staan”

Bart Brentjens, manager CST-Sannd- 

American Eagle MTB racing team.

Master Plaster
Master Sportcare BV
Postbus 98
5056 ZH Berkel-Enschot
e-mail: info@masterplaster.eu

Sport veilig, alleen 
voorkomen is beter dan

genezen met Master Plaster.

! 
Preventief 
in huis
Zorg ervoor dat u de Master 
Plaster Kit preventief bij de hand 
heeft. De wond geneest beter 
wanneer er snel met de behandeling 
wordt gestart. De Master Plaster Kit 
is daarvoor speciaal ontwikkeld en 
bevat alles wat nodig is voor een 
professionele behandeling van 
schaafwonden.

Bestellen

U kunt eenvoudig via de webshop de 
verschillende kits en navulpakketten 
bestellen. Er zijn zowel kits beschik-
baar voor individuele sporters als 
voor sportteams. U kunt meer 
informatie terugvinden op de 
website www.masterplaster.eu 

EEN REVOLUTIE IN SCHAAFWONDBEHANDELINGEEN REVOLUTIE IN SCHAAFWONDBEHANDELING



Master Plaster 
is een revolutie in 
schaaf  wond behandeling

Met Master Plaster genezen schaafwonden 
twee keer zo snel. De pleister hecht niet aan 
de wond.  Zelfs douchen is mogelijk.

01 Bescherming: 
Gebruik beschermingshandschoenen bij 
het behandelen van andermans wonden 
om infectie te voorkomen.

02 Schoonspoelen: 
Spoel de schaafwond goed af 
met lauw water om het vuil 
uit de wond te verwijderen.

Tip: Indien mogelijk eerst 
een douche nemen.

Behandeling van de schaafwond 
met de Master Plaster Kit. Bekijk ook 
de informatie op de website 
www.masterplaster.eu 

03 Scheren: 
Verwijder haren rond de wond. Hierdoor 
is het eenvoudiger de pleister waterdicht 
aan te brengen.

04 Desinfecteren:
Desinfecteer de wond en dep 
deze af met steriel gaasverband.

Tip: Ruim desinfecterings -
vloeistof gebruiken

05 De pleister aanbrengen: 
Neem een Hypordress BWT pleister van het 
geschikte formaat. Zie de instructie op de 
verpak king. De beschermfolie aan de boven-
kant pas verwijderen na het aanbrengen van 
de pleister (blauwe strip).

Tips:
•  Houd knie en elleboog licht gebogen. De Master Plaster is elastisch.
•  Als de pleister te smal is, plak dan meerdere pleisters naast 

elkaar en knip van één van de pleisters er één plakrand af.
•  De wond geneest beter wanneer er snel met de behandeling wordt 

gestart. Start in ieder geval voordat er korstvorming optreedt.

06 Genezing:
Laat de pleister circa 2 tot 4 dagen 
zitten.  Vervang eerder indien het 
wond kussen van binnen uit vuil wordt.

07 Vervang de Hypordress BWT pleister:
Ga hiermee door totdat de wond 
volledig genezen is.

STAPPENPLAN

Tips:
•  Als de pleister strak is aangebracht, dan is douchen 

gewoon mogelijk.
•  De pleister plakt niet aan kleding en beddengoed en is 

comfortabel te gebruiken tijdens het sporten.

Bestel op tijd uw nieuwe pleisters via de webshop op www.masterplaster.eu! 

! 

! 

! 

! 

Schaafwonden zijn goed zelf te behandelen, maar bij twijfel adviseren wij u een arts te raadplegen 
(zie de website en/of de brochure). Dit stappenplan is geen diagnose of medisch advies. 
Wij zijn namelijk niet op de hoogte van de medische voorgeschiedenis van iedere gebruiker.
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