
Cuticell® Contact, Cuticell® Classic en Cuticell®: 

de beste bescherming  
van het wondbed



Indicaties 

Cuticell® Contact is geschikt voor acute en complexe wonden met matig tot veel  
wondvocht, en te gebruiken bij o.a. skin tears, ulcus cruris, decubitus, chirurgische incisies, 
blaren, oppervlakkige brandwonden, donorsites, rijtwonden, schaafwonden, snijwonden.

Cuticell® Contact is een dunne, niet verklevende  
siliconen wondcontactlaag met eenzijdige adhesie.  
De wondcontactlaag beschermt het wondbed en 
ondersteunt een onverstoorde wondgenezing.

De dunne wondcontactlaag met een polyurethaan folietoplaag en siliconen kleeflaag is transparant, 
soepel en heeft een open (geperforeerde) structuur die inspectie van de wond mogelijk maakt. 
Door de open structuur is onbelemmerde doorgang van exsudaat bij vochtige en natte wonden naar 
het secundair verband mogelijk. Cuticell Contact voorkomt verkleving van het secundaire verband aan 
de wond. Door de eenzijdige kleeflaag van Cuticell Contact zal dit ook niet aan het secundaire verband 
verkleven, of aan de handschoenen bij het aanbrengen. Bij drogere wonden is een secundair 
verband niet altijd nodig. De siliconen wondcontactlaag kleeft alleen op droge huid en niet op het 
vochtige wondbed. Daarnaast beschermt de siliconen wondcontactlaag ook de wondranden tegen 
verweken en maakt atraumatische en pijnloze verwijdering mogelijk. Het product kan tot 14 dagen 
op de wond blijven.

Alle voordelen op een rij

•    Kan meerdere dagen blijven zitten voor een 
onverstoorde wondgenezing

•    Voorkomt verkleving van het secundaire verband met 
het wondbed

•   Zeer huidvriendelijk door siliconen

•   Minder pijn tijdens verbandwisselingen

•    Zo min mogelijk risico op verweking van de wondranden

•   Transparant, voor snelle en eenvoudige wondinspectie

•    Eenvoudig in gebruik door eenzijdige kleeflaag en 
flexibele folie

•   Atraumatisch 

Eenvoudig aanbrengen

Verwijder het eerste 
schutblad

Leg de eerste helft 
van Cuticell Contact 
over de wond

Verwijder het tweede 
schutblad en wrijf de 
wondcontactlaag 
voorzichtig aan

Cuticell® Contact



Cuticell® en Cuticell® Classic
Naast de huidvriendelijke siliconen wondcontactlaag Cuticell Contact zijn er ook de 
zalfgazen Cuticell en Cuticell Classic. Ze voorkomen verkleving van een secundair  
verband aan het wondbed en zijn bedoeld voor die fase waarin nieuw gevormd weefsel 
bescherming nodig heeft. Het zalfgaas laat wondvocht door naar het secundair verband. 

Cuticell® Contact

Cuticell® is een niet-verklevend zalfgaas gemaakt van glad synthetisch weefsel, geïmpregneerd 
met een neutrale zalf op basis van Eucerit®. Dit maakt het product zeer huidvriendelijk.  

Cuticell® Classic is een niet-verklevend wijdmazig zalfgaas van katoen geïmpregneerd met 
paraffine. Het werkt pijnverminderend door bedekken van openliggende zenuwuiteinden.

Cuticell®                   Cuticell® Classic

Indicatie: 

Oppervlakkige vochtige wonden:

•   2e graads brandwonden

•    acute wonden zoals snij-, 
schaaf- en rijtwonden

•   chirurgische wonden

Siliconen wondcontactlaag

•  Eenzijdige adhesie

•  Kleeft alleen aan de droge huid, 
niet aan het wondbed

•  Beschermt wondbed

Optimale open structuur

•   De hoge vochtdoorlaatbaarheid gaat verweking 
van het wondbed en de wondranden tegen

•   Het verband is niet occlusief

Unieke flexibiliteit

•  De polyurethaanfolie is elastisch, flexibel en plooibaar

•  Volgt de contouren van de wond

•  Hoog draagcomfort

•  Hoeft niet op maat geknipt

•  Over de wondranden aanbrengen (i.v.m. fixatie op 
omliggende huid)

Transparant

•  Eenvoudige inspectie van het  
wondbed mogelijk
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Bestelinformatie

Cuticell® Classic

Omschrijving Artikelnummer Inhoud per doos Inhoud verzendkarton Z-indexnummer

5 x 5 cm 72538-00 5 120 x 5 (600) 15183211

10 x 10 cm 72538-02 10 60 x 10 (600) 15183238

10 x 40 cm 72538-04 10 30 x 10 (300) 15183246

7 m x 10 cm 72538-06 1 12 x 1 (12) 15226298

Cuticell® Contact

Omschrijving Artikelnummer Inhoud per doos Inhoud verzendkarton Z-indexnummer

5 x 7,5 cm - per 5 72680-00 1 30 x 1 15930599

7,5 x 10 cm - per 5 72680-01 1 20 x 1 15930688

10 x 18 cm - per 5 72680-02 1 20 x 1 15930696

15 x 25 cm - per 5 72680-03 1 10 x 1 15930718

Cuticell®

Omschrijving Artikelnummer Inhoud per doos Inhoud verzendkarton Z-indexnummer

7,5 x 7,5 cm 72539-00 10 60 x 10 (600) 15183254

7,5 x 20 cm 72539-02 10 30 x 10 (300) 15183262

20 x 40 cm 72539-04 25 6 x 25 (150) 15354474

an Essity brand
Leukoplast®,


