
Cutimed® Alginate
Alginaat verband

Eigenschappen en functies
Cutimed Alginate is een calcium natrium alginaat, 
gemaakt van natuurlijk zeewier. Het alginaat kan tot  
20 keer het eigen gewicht aan exsudaat absorberen.  
In contact met exsudaat verandert Cutimed Alginate snel 
van een droog alginaat in een vochtige en zachte gel.  
Een non-woven tussenlaag biedt een unieke stabiliteit aan 
het product. De gel creëert een vochtig wondmilieu wat 
genezing van de wond ondersteunt. Bacteriën en debris 
worden in de gel ingesloten en tijdens verbandwissels uit 
de wond verwijderd. Bovendien vermindert de absorptie 
van exsudaat het risico op lekkage en verweken van de 
wondranden. 

Cutimed Alginate heeft een bloedstelpende werking. 

Het gebruiksgemak van Cutimed Alginate is groot. Het is 
eenvoudig op maat te knippen en flexibele vezels vormen 
zich na gelering naar het wondbed, waar zij goed contact 
maken met de wondbodem. 

Door de sterke structuur blijft Cutimed Alginate intact  
als het exsudaat absorbeert en in een gel verandert. 
Hierdoor is het product eenvoudig in één geheel en  
met zo min mogelijk partikelverlies uit de wond te halen  
en vermindert pijn en ongemak voor de patiënt. 

Afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat kan Cutimed 
Alginate tot 7 dagen in de wond blijven.

Samenstelling
 Natrium calcium alginaat (30%/70%)

 Non-woven laag biedt het voordeel van stabiliteit

Toepassingen
Cutimed Alginate is geschikt voor gemiddeld tot sterk 
exsuderende wonden die oppervlakkig of diep zijn, zoals 
ulcus cruris, decubitus, diabetische ulcera, brandwonden 
en donor sites. Breng Cutimed Alginate altijd in de wond 
aan zonder overlap van de wondranden. Afdekken met 
een secundair verband en, indien nodig, fixeren.

Assortiment

Omschrijving Artikelnummer Inhoud  
per doos

Inhoud 
verzendkarton Z-indexnummer

Cutimed® Alginate

5 x 5 cm 72634-00 10 10 15390551

10 x 10 cm 73634-01 10 10 15390578

10 x 20 cm 72934-02 10 10 15390411

2,5 x 30 cm (streng) 72634-03 5 10 15390373
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