
Eigenschappen en functies

Cutisorb verband is opgebouwd uit diverse 
functionele lagen. De dikte van dit zeer zachte 
verband zorgt voor een goede polserwerking en 
kan de wond tegen druk en stoten beschermen.

De wondzijde van Cutisorb is zacht. Een speciaal 
vlies transporteert het wondvocht direct naar 
de bovenliggende vochtabsorberende laag.

Omdat het vlies zelf geen vocht opneemt, 
wordt verkleving van het verband met de wond 
tegengegaan. Cutisorb laat zich daarom vrij 
gemakkelijk en pijnloos van de wond 
verwijderen. Omdat het epitheelproces zo min 
mogelijk verstoord raakt door de verband
wisselingen, kan de wond zo ongestoord 
mogelijk genezen. 

Cutisorb verband is in staat zeer veel vocht op 
te nemen en vast te houden. Aan de bovenzijde 
heeft Cutisorb verband een speciale laag die 
het doorlekken van opgenomen vocht 
tegengaat, waardoor kleding en beddengoed 
langer schoon blijven. De blauwe streep op de 

bovenzijde van het verband laat in een 
oogopslag zien welke zijde de wondzijde is, 
zodat foutief gebruik wordt voorkomen. 

Cutisorb is zowel steriel als nietsteriel 
leverbaar.

Toepassingen

Cutisorb is geschikt voor de behandeling van 
matig tot veel vochtafgevende wonden:
• als postoperatief wondverband
• als afdekkend verband bij de behandeling van 

diepe wonden, al dan niet in combinatie met 
geavanceerde verbandmaterialen

Absorberend kompres

Cutisorb®



an Essity brand
Leukoplast®,

Assortiment

Cutisorb®

Omschrijving
Artikel- 
nummer

Inhoud  
per doos

Inhoud 
verzendkarton

Z-index- 
nummer

Cutisorb niet-steriel

10 x 10 cm  per 100 0976700 1 9 x 1 (9) 12373044

10 x 20 cm  per 100 0976800 1 6 x 1 (6) 12373052

15 x 25 cm  per 100 0976900 1 2 x 1 (2) 12373060

20 x 20 cm  per 100 0977000 1 3 x 1 (3) 12373079

20 x 40 cm  per 50 0977100 1 3 x 1 (3) 12373087

Cutisorb steriel

10 x 10 cm 0976200 25 16 x 25 (400) 14713489

10 x 20 cm 0976300 25 10 x 25 (250) 14713497

15 x 25 cm 0976400 15 9 x 15 (135) 14713500

20 x 20 cm 0976500 25 6 x 25 (150) 14713519

20 x 40 cm 0976600 12 8 x 12 (96) 12831980


