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Elimineer snel en effectief  
vertragende factoren van het  
wondgenezingsproces3

Effectief debridement1,2

Bindt bacteriën4

> 99% verwijdering van biofilm2

Meer informatie vindt u op www.cutimed.nl of neem contact op via medical.cs.nl@essity.com
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Cutimed® DebriClean®

Snel en effectief debridement

Tips voor 
gebruik

Omschrijving Artikel-
nummer

Inhoud detail-
verpakking

Inhoud  
verzendkarton

Z-index
nummer

Cutimed DebriClean  
9 cm x 13 cm

76170-00 5 12 16779355

 



Hoe werkt u met Cutimed® Debriclean?
Benodigdheden

•  Cutimed® DebriClean 
•  Handschoenen (onsteriel)
•  Onderlegger 
•  Water of spoelvloeistof*
•  Handdesinfectiemiddel

Werkwijze

•  Open de verpakking.
•   Houd water of spoelvloeistof bij  

de hand.
•   Plaats onderlegger onder te 

behandelen gebied.
•  Trek handschoenen aan.
•   Kies het juiste deel van Cutimed® 

DebriClean om in te zetten (wit  
of blauw).

•   Schuif je vingers in goede richting 
onder de handlus. 

•   Haal Cutimed® DebriClean uit de 
verpakking.

*   Gangbare wondspoelmiddelen zijn gebaseerd op PHMB, natriumhypochloriet of onderchlorigzuur, octenidine, 0,9% medische 
zoutoplossing, water en Ringer oplossing.

Tips bij gebruik

•   Laat de patiënt bij een eerste keer 
voelen hoe zacht Cutimed® 
DebriClean is. 

•   Maak een ronddraaiende beweging 
terwijl u zacht druk uitoefent. Druk 
harder afhankelijk van het resultaat. 

•   Stop de behandeling als het niet vitale 
weefsel verwijderd is (behandelduur 
hangt af van druk bij wrijfkracht die 
patiënt aan kan en van mate waarin 
het niet vitale weefsel makkelijk  
los komt).

•   Huidkeratosen zijn door de 
samenstelling moeilijk met water en 
zeep te verwijderen: ze lossen niet op. 
Cutimed® DebriClean kan deze 
huidkeratosen probleemloos 
verwijderen (behandel ook de oorzaak 
van ontstaan).

•   De blisterverpakking kan je gebruiken 
om spoelvloeistof of water in te doen 
(aanbevolen hoeveelheid: ong. 30 ml).

•   Voor gebruik in smalle, diepere 
wonden: Vouw van het uiteinde een 
frietzakpuntje, steek wijs- en 
middelvinger door handlus en houd 
puntje vast met duim en ringvinger

•   Doop het te gebruiken deel van  
Cutimed® DebriClean hierin.  
Zorg er voor dat de pad helemaal  
verzadigd is.

•   Debrideer de wond en/of reinig de 
huid rondom de wond.

•   Gebruik niet dezelfde pad voor  
debrideren van de wond en de huid  
er omheen.

•   Spoel de wond met water, fysiologisch 
zout of volgens protocol na gebruik 
van de debridement pad.

•  Denk aan goede handhygiëne vooraf 
en na gebruik Cutimed® DebriClean.

•   Er zit voldoende rek in de handlus om 
eenvoudig van hand te wisselen.

•   Als er na scherp debridement en/of 
vervolgen van de behandeling van de 
wond met onder andere Cutimed® 
DebriClean na ongeveer 2 weken 
geen sprake is van voortuitgang van 
de wondgenezing, overweeg dan 
verder onderzoek (diagnostiek) naar 
de oorzaak van stagneren van de 
wondgenezing.

•   Voor eenmalig gebruik, niet op de 
wond achterlaten.


