
PRODUCTOVERZICHT

Bestelinformatie – Cutimed® Sorbion®

Cutimed® Sorbion® Sachet S Artikelnummer Inhoud per doos

Cutimed® Sorbion® Sachet S
7.5 x 7.5 cm

7323200 10
7323201 25

Cutimed® Sorbion® Sachet S
10 x 10 cm 

7323206 10
7323207 25

Cutimed® Sorbion® Sachet S
20 x 10 cm 

7323209 10
7323210 25

Cutimed® Sorbion® Sachet S
15 x 15 cm 

7323212 10
7323213 25

Cutimed® Sorbion® Sachet S
20 x 20 cm 

7323215 10
7323216 25

Cutimed® Sorbion® Sachet S
30 x 20 cm

7323218 10

Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star Artikelnummer Inhoud per doos

Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star 
ø 8 cm 7323701 10

Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star 
ø 14 cm 7323703 10

Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage Artikelnummer Inhoud per doos

Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage   
10 x 10 cm 7324100 10

Cutimed® Sorbion® Sachet XL Artikelnummer Inhoud per doos

Cutimed® Sorbion® Sachet XL
45 x 25 cm 7324000 10

Cutimed® Sorbion® Sorbact® Artikelnummer Inhoud per doos

Cutimed® Sorbion® Sorbact® 
10 x 10 cm

72698-00 10

Cutimed® Sorbion® Sorbact® 
10 x 20 cm 

72698-01 10

Cutimed® Sorbion® Sorbact® 
20 x 20 cm 

72698-02 10

Cutimed® Sorbion® Sorbact® 
20 x 30 cm 

72698-03 10

Wondzorg doe je samen.

Een super-
absorberend 
verband dat 
elke situatie 
aankan? Cutimed® Sorbion®

WERKZAAMHEID GEBASEERD OP 
BEWIJS UIT DE PRAKTIJK

Geïntegreerde therapie oplossing
Chronische veneuze  
aandoening Disease

JOBST® SoftFit

Veneuze beenzweer

JOBST® Compri2 JOBST® UlcerCare

Geavanceerde
wondverzorging

Compressie

Cutimed® Sorbact® Cutimed® Siltec Cutimed® Sorbion®

 Oppervlakkig

 Diep

 Oppervlakkig + diep

Legenda
Hoeveelheid wondvochtType weefsel Diepte wond

 Wond met necrose

 Geïnfecteerde wond

 Wond met fibrineus beslag

 Granulerende wond

 Epithelialiserende wond

 Geen tot weinig wondvocht

 Weinig tot matig wondvocht

 Matig tot veel wondvocht

 Veel tot zeer veel wondvocht Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
medical.cs.nl@essity.com
www.cutimed.nl



Fase van de wondgenezing

Cutimed® Sorbact® gel*
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Cutimed® Sorbact® kompres*

Cutimed® Sorbact® gaasstrook*

Cutimed® Sorbact®  

Hydroactive B

Cutimed® Siltec Sorbact®

Cutimed® Sorbion® Sorbact®

Cutimed® Siltec 

Cutimed® Siltec B

Cutimed® Siltec Plus

Cutimed® Sorbion® Sachet

Cutimed® Siltec L

VOOR ELKE FASE VAN DE WONDGENEZING

Necrotische wond

Geïnfecteerde wond

Wond met geel beslag

Cutimed Sorbion Sorbact  
is bedoeld voor het voorkomen en bestrijden van infecties bij gecontamineerde,  
gekoloniseerde of geïnfecteerde oppervlakkige wonden met veel tot zeer veel wondvocht
Bijvoorbeeld:
• veneuze ulcera;
• diabetische ulcera; 
• postoperatieve wonden;
• traumatische wonden.

Indicaties

Granulerende wond

Wond met geel beslag

BSN MEDICAL EN SORBION®

STERKE PARTNERS OP HET GEBIED VAN WONDVERZORGING
BSN medical kan u nog beter ondersteunen met een  
combinatie van kennis en integrale therapieoplossin-
gen. De reden: met ingang van 1 januari 2015 zijn de 
krachten van BSN medical en Sorbion gebundeld. 
BSN medical en Sorbion zijn innovatieve fabrikanten 
die zich richten op de ontwikkeling, productie en dis-
tributie van moderne wondverzorgingsproducten. 

We delen de ambitie om de kwaliteit van leven  
voor patiënten met acute of chronische wonden te 
verbeteren en daarbij te voldoen aan de klinische en 

economische eisen die aan de moderne wond- 
verzorging gesteld worden. BSN medical en Sorbion 
bieden oplossingen voor de huidige en toekomstige 
zorgverlening – lokaal en afgestemd op de behoeften 
van zorgverleners en patiënten.  
Onze producten bevorderen een effectieve wond- 
verzorging in alle fasen van het genezingsproces.   

Neem voor meer informatie contact op met ons, 
we horen graag van u!

* Cutimed Sorbact gel, kompres, gaasstroken afdekken met een secundair verband

Diepe wonden indien nodig opvullen met Cutimed Sorbact gaasstrook/ kompres,  
Cutimed Alginate of Cutimed Cavity

EEN CUTIMED® OPLOSSING

NON-WOVEN LAAG
•  Optimale opname van het wondvocht door het verband 

  Voorkomt dat wondvocht terugloopt naar het wondbed

  Vermindert het risico op verwerking

RONDE RANDEN
• Extra patiëntcomfort 

SUPERABSORBERENDE KERN
•   Absorbeert en houdt grote hoeveelheden 

wondvocht vast. Ook onder compressie

   Vermindert het risico op verweking

Betrouwbare absorptie

De kern van Cutimed Sorbion  
Sorbact vormt een gel en houdt  
grote tot zeer grote hoeveelheden  
wondvocht vast.



CUTIMED® SORBION®

CUTIMED SORBION IS EEN VEELZIJDIG ASSORTIMENT SUPER- 
ABSORBERENDE VERBANDEN WAARMEE U ELKE SITUATIE AANKAN
Het Cutimed Sorbion assortiment bestaat uit twee soorten oplossingen: Cutimed Sorbion Sachet  
en Cutimed Sorbion Sorbact. 

Cutimed Sorbion Sachet, met Hydration Response Technology, biedt superieure en bewezen  
absorptiecapaciteit voor een betrouwbare wondbehandeling bij wonden met veel tot zeer veel  
wondvocht. Ook onder compressie. 

Cutimed Sorbion Sorbact, biedt een unieke oplossing voor het voorkomen of behandelen van  
geïnfecteerde wonden met veel tot zeer veel wondvocht. Sorbact technologie bindt bacteriën  
en verwijdert deze uit de wond. In combinatie met super absorberende eigenschappen zorgt  
dit unieke verband voor betrouwbaar exsudaat management en effectieve infectiebestrijding.
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CUTIMED® SORBION® SACHET
UNIEKE HYPOALLERGENE SUPERABSORBERENDE VERBANDEN MET 
SUPERIEURE EN BEWEZEN ABSORPTIECAPACITEIT DOOR ‘HYDRATION 
RESPONSE TECHNOLOGY’
Hydration Response Technology bestaat uit drie  
componenten die optimaal samenwerken:  
① gelvormende polymeren, ② absorberende cellulose- 
vezels en een ③ polypropyleen wondcontactlaag. 

Cutimed Sorbion Sachet producten hebben een 
superabsorberende gelvormende kern van  
cellulosevezels en gelvormende deeltjes (polymeren).  
De gelerende kern vormt zich naar het wondbed 
waardoor een vochtig wondmilieu wordt gehand-
haafd. Hierdoor ondersteunt Cutimed Sorbion Sachet 
het autolytisch debridement. De kern neemt zeer 
grote hoeveelheden wondvocht verticaal op en houdt 
deze vast. Door uitstekende retentie wordt verweking 
van de wondranden en lekkage voorkomen. 

Micro-organismen en onaangename geuren worden 
ingesloten. 

De wondcontactlaag van polypropyleen verwijdert op 
zachte wijze fibrineus en necrotisch weefsel bij iedere 
verbandwissel. Het wondbed wordt zo in optimale 
conditie voor wondgenezing gebracht.

De kern van gelvormende polymeren en cellulose- 
vezels is mechanisch gebonden waardoor geen 
lijmen, bind- en kleefmiddelen nodig zijn. Ook de 
zachte, flexibele wondcontactlaag wordt met een 
ultrasone techniek geseald en zonder bind- of  
kleefmiddelen vervaardigd. Dit unieke ontwerp  
maakt Cutimed Sorbion Sachet hypoallergeen. 

Gelvormende polymeren①

Absorberende 
cellulosevezels

②
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De gelvormende polymeren zijn 
mechanisch gebonden aan de  
cellulosevezels, zonder gebruik  
van bind- of kleefmiddelen ①, ②.

Wondcontactlaag van hypoallergeen polypropyleen,  
met ultrasone techniek afgedicht, zonder bind- of kleefmiddelen

③
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CUTIMED® SORBION® SACHET S

ABSORBEERT EN HOUDT VAST
Cutimed Sorbion Sachet S is een veelzijdig hypoallergeen verband, voor wonden die 
veel tot extreem veel wondvocht afgeven:

•   Neemt wondvocht op en houdt het vast

• Verwijdert op zachte wijze fibreus beslag en necrotisch weefsel

• Bacteriën en onaangename geuren worden permanent ingesloten

• Handhaaft een vochtig wondmilieu
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CUTIMED® SORBION® SACHET S 
ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ
ACTIEF EXSUDAAT MANAGEMENT
• Uitstekende absorptie van zeer veel wondvocht

• Houdt geabsorbeerd wondvocht vast, ook onder compressie

• Zorgt voor een vochtig wondmilieu door gelvorming

• Voorkomt maceratie en lekkage

WONDBED PREPARATIE
• Vermindert fibrineus necrotisch weefsel (zacht debridement)

• Verlaagt het risico van kruisbesmetting doordat bacteriën worden vastgehouden

DRAAGCOMFORT EN VEILIGHEID
• Onaangename geuren worden ingesloten

• Laag risico van huidirritatie en sensibilisatie

Cutimed Sorbion Sachet S is geschikt 
voor sterk tot zeer sterk exsuderende  
wonden, waaronder:
• chronische wonden zoals bijvoorbeeld 

veneuze of diabetische ulcera of 
decubitus;

• acute wonden met secundaire 
wondgenezing;

• oncologische ulcera; 
• postoperatieve wonden.

Indicaties
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CUTIMED® SORBION® SACHET MULTI STAR
VOOR ANATOMISCH UITDAGENDE 
TOEPASSINGEN
Cutimed Sorbion Sachet Multi Star combineert 
de voordelen van Cutimed Sorbion Sachet S  
met een flexibele vorm. Dankzij de flexibele vorm zijn   
meer toepassingen mogelijk voor bijvoorbeeld hielen, 
voeten, sacrum, borst, oksels of ellebogen.

TOEPASSING

Cutimed Sorbion Sachet Multi Star  
is geschikt voor sterk tot zeer sterk  
exsuderende wonden, waaronder:
• chronische wonden zoals bijvoorbeeld 

veneuze of diabetische ulcera of 
decubitus;

• acute wonden met secundaire 
wondgenezing;

• oncologische ulcera; 
• postoperatieve wonden;
• anatomisch uitdagende lichaamsdelen.

Indicaties
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CUTIMED® SORBION® SACHET XL
WONDVERBAND VOOR DE  
BEHANDELING VAN WONDEN  
MET EEN GROOT OPPERVLAK
De vorm en afmeting van Cutimed Sorbion Sachet XL is 
speciaal bedoeld voor de behandeling van grote, matig tot 
sterk exsuderende wonden, op bijvoorbeeld benen, 
sacrum, borstkas, en buik.

Cutimed Sorbion Sachet XL  
is geschikt voor sterk tot zeer sterk  
exsuderende wonden, waaronder:
• chronische wonden zoals bijvoorbeeld 

veneuze of diabetische ulcera of 
decubitus;

• acute wonden met secundaire 
wondgenezing;

• oncologische ulcera; 
• postoperatieve wonden;
• ideaal voor de behandeling van veneuze 

ulcera met zeer veel wondvocht.

Indicaties



EEN UNIEKE COMBINATIE
Infectieverschijnselen en hoge mate van wondvocht kunnen de wondgenezing verder verstoren. Om 
zorgverleners te ondersteunen bij deze uitdagende wonden, heeft BSN medical het eerste superabsorberende 
verband in de markt ontwikkeld dat infecties effectief bestrijdt: Cutimed Sorbion Sorbact. 
Sorbact technologie bindt bacteriën en verwijdert deze uit de wond. In combinatie met superabsorberende 
eigenschappen zorgt dit unieke verband voor betrouwbaar exsudaat management en effectieve 
infectiebestrijding. 

CUTIMED® SORBION® SORBACT® 

Cutimed Sorbact methode

HYDRFOBE NON-WOVEN LAAG
•  Beschermt kleding en beddengoed tegen lekken

• Bedrukking zorgt voor gebruiksgemak bij applicatie

CUTIMED® SORBACT®  
WOND CONTACTLAAG
Zorgt voor veilige, onomkeerbare binding van  
bacteriën en schimmels aan het verband en maakt ze inactief. 

•  Geen bekend risico op allergieën 

•   Geen resistentie van bacteriën of schimmels

•   Geen vertraging van het genezingsproces als gevolg van  
dode bacteriën, celdebris of endotoxinen 

•  Geen cytotoxiteit

•  Geen contra-indicaties

1  Haycocks S, Chadwick P (2011). Use of a DACC coated antimicrobial dressing in people with diabetes and a history of foot ulceration. Wounds UK Vol 6 No 4
2  Ljungh et al (2006) Using the principle of hydrophobic interaction to bind and remove wound bacteria. Journal of Wound Care, 15 (4): 175 80 
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