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  Geen tot weinig wondvocht

  Weinig tot matig wondvocht

  Matig tot veel wondvocht

  Veel tot zeer veel wondvocht 

  Wond met necrose

  Geïnfecteerde wond

  Wond met fibrineus beslag

  Granulerende wond

  Epithelialiserende wond

  Oppervlakkig

  Diep

  Oppervlakkig + diep

Type weefsel Hoeveelheid wondvocht Diepte wond

*

* Bij zwart: kies hierboven in het overzicht zwart/groen. Vanwege risico op wondinfectie 
bij necrose kiezen wij voor combinatie necrose & lokaal behandelen wondinfectie
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Basisprincipes

Indeling wondzorgcategorieën

Niet-spoedeisend Spoedeisend 

Basiswondzorg Wondzorg - categorie I Wondzorg - categorie II 

Multidisciplinaire, gespecialiseerde 
wondzorg

Wondzorg - categorie III Wondzorg - categorie IV

1)

2)

Anamnese patiënt (algemeen)

A Aard van de wond Wat voor soort wond is het?

L Locatie (plaats) Waar zit de wond?

T Tijdsduur  Hoe lang bestaat de wond al?

I Intensiteit •   Ernst van de wond

•    Omvang van de wond (lengte x breedte x diepte)

•   Classificatie (bijvoorbeeld categorie doorligwond, type skin tear)

S Samenhang
•   Beloop van de klachten 

•   Wat is al gedaan?

Anamnese wond

T Tissue = Weefsel  Vitaal (gezond) of niet-vitaal (niet gezond) weefsel?

I Inflammation/Infection =  
Inflammatie/Infectie

Er is sprake van wondinfectie bij pus, koorts, algehele malaise en/of 2 weken na 
ontstaan warmte, zwelling, pijn en roodheid (toenemend tot >2 cm rondom wond)

M Moisture = Wondvocht  Is de wond droog, vochtig of (zeer) nat?

E Edge = Wondrand •    Wondrand: is deze vitaal of niet vitaal?

•   Wondomgeving: Is deze verweekt, eczemateus (rood, droog, geïrriteerd, 
jeukend), is er sprake van eelt?

• Is er sprake van ondermijning? 

4)  Informeer altijd huisarts, medisch/verpleegkundig 
specialist en/of wondconsulent zodat indien nodig 
(aanvullende) diagnostiek plaats kan vinden

5)  Bij patiënt met diabetes en wond onder de enkel in de  
1e lijn altijd direct huisarts en in de 2e lijn voetenteam/
internist informeren (ook ’s avonds en in het weekend)

6)  Als na 2-3 weken geen sprake is van genezingstendens 
of als wondgenezing stagneert verwijzen naar/overleg 
met expert team (Wond Expertise Centrum)

7)  Dit wondprotocol is niet bruikbaar voor brandwonden en 
oncologische wonden/ulcera

8)  Altijd necrose en/of wondinfectie behandelen indien hier 
sprake van is en bij systemische verschijnselen infectie 
direct huisarts of medisch/verpleegkundig specialist 
informeren

9)  Bij ulcus cruris venosum wondbehandeling in combinatie 
met compressietherapie: uitsluitend op voorschrift 
huisarts of medisch/verpleeg kundig specialist en ná 
controle vaatstatus

10)  Bescherm zo nodig de huid rondom de wond  
en wondranden tegen maceratie (verweken)

11)  Bij stagnerende wondgenezing kan er sprake zijn van een 
wondinfectie: informeer huisarts, medisch/
verpleegkundig specialist of wondconsulent 

12)  Zo nodig passende preventieve maatregelen 
(bijvoorbeeld decubitus preventie) nemen

13)  Heb aandacht voor huidverzorging tijdens verbandwissels

14)  Werk hygiënisch, pas goede handhygiëne toe  
en gebruik handschoenen

3)  Bepaal categorie wond (volgens Kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland): 
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Toelichting gebruik Wondwijzer

De Cutimed Wondwijzer is ontwikkeld ter 
ondersteuning bij het kiezen van een 
wondverband voor secundair of complex 
genezende wonden. De adviezen worden 
gegeven op basis van een aantal kenmerken 
van de wond (type weefsel = “kleur” 
wondbed, diepte en hoeveelheid wondvocht) 
en volgen zoveel mogelijk de zwart-geel-rood 
(WCS) classificatie. U vindt de opties per 
pagina terug in deze Wondwijzer. Gebruik de 
pictogrammen ter ondersteuning bij het 
kiezen van het juiste wondverband. 

Deze Wondwijzer niet gebruiken voor 
brandwonden en oncologische wonden/
ulcera. Een patiënt met diabetes en wond 
onder de enkel verwijzen naar huisarts/
voetenteam volgens richtlijnen.

Achterin de Wondwijzer staan Fixatietips en 
een link naar de online Fixatiewijzer.

Voorbeeld wond

Omschrijving wond in  
tekst en pictogrammen

Productadvies

Aanvullend
productadvies

Omschrijving 
wond
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Granulerende wond

Doel:
Wondbed beschermen.

Actie:
Creëren of behouden van vochtig 
wondmilieu.

Let op:
Schakel bij hypergranulatie, 
stagnerende wondgenezing of een 
zeer natte rode wond een huisarts, 
medisch/verpleegkundig specialist 
of wondconsulent in.

Advies wondverzorging voor:  
granulerend, diep, nat

Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Gelling Fiber

Secundair verband 
Cutisorb® / Multisorb®

Overweeg
Cutimed® Sorbion® Sachet in plaats  
van Cutisorb® / Multisorb®

Voor een overzicht van al onze producten 
kunt u het Digitale assortimentsoverzicht  
op onze website bekijken. 

  KLIK HIER
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Advies wondverzorging voor:  
necrose/geïnfecteerd,  
oppervlakkig, droog

Product- en bestelinformatie

Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® gel*

Secundair verband 
Cutimed® Siltec®

Let op
Droge necrose zonder infectieverschijnselen: 
soms volstaat droog verbinden

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor verwijderen 

niet-vitaal weefsel
• Wond randen beschermen met 

Cutimed® Protect

Cutimed® Sorbact® gel*
Bindt puur natuurkundig bacteriën, schimmels  
en endotoxinen aan zich welke met elke 
verbandwissel worden verwijderd. Acetaat 
kompres geïmpregneerd met hydrogel.
•   Geen risico op ontwikkeling van 

resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven  

of achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•  Laag risico op allergieën
•  Ondersteunt het autolytisch debridement

Cutimed® Sorbact® gel Artikelnummer

7,5 x 7,5 cm 72611-00
7,5 x 15 cm 72611-01
15 x 20 cm 72611-16

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

* Wees voorzichtig met het gebruik van Cutimed Sorbact gel bij gebruik 
onder 5 jaar, of bij lever- en nieraandoeningen (zie gebruiksaanwijzing)

Doel:
Necrose verwijderen /  
bacteriële belasting verlagen.

Actie:
Passende vorm debridement kiezen en 
lokaal behandelen infectie (necrose is 
een voedingsbodem voor bacteriën).

Let op:
Raadpleeg altijd huisarts, medisch/ver-
pleegkundig specialist of wondconsulent.

In overleg:
•  Scherp debridement door zorgprofes-

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean)

•  Autolytisch debridement ondersteunen 
met wondverband

Wond met necrose

Cutimed® Protect Artikelnummer

crème 28 gr - per 1 72652-00
crème 90 gr - per 12 72652-03
spray 28 ml - per 1 72653-00
spray 28 ml - per 12 72653-01
swab 1 ml - per 5 72654-00
swab 1 ml - per 25 72654-01
swab 3 ml - per 5 72654-02

Cutimed® Protect
Huidbescherming. Duurzame bescherming tegen 
invloeden van wondvocht en incontinentie en tegen 
vochtverlies van de huid.
•   Alcoholvrij
•   Vormt gelijkmatige en waterdichte film die  

waterdamp- en zuurstofdoorlatend is

Cutimed® Siltec® Artikelnummer

Cutimed® Siltec® standaard**
5 x 6 cm 73285-00

10 x 10 cm 73285-01

Heel (3D) voorgevormd 73286-01
Cutimed® Siltec® PLUS **
5 x 6 cm 73288-00

10 x 10 cm 73288-01

Heel (2D) 16 x 24 cm 73288-05
Cutimed® Siltec® B **
7,5 x 7,5 cm 73284-00

12,5 x 12,5 cm 73284-01

7 x 10 cm (ovaal) 73284-14

Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73287-00

Cutimed® Siltec® 
Schuimverband met superabsorbers dat 
wondvocht verticaal absorbeert, in diverse 
varianten:
•   met niet verklevende wondcontactlaag 

zonder border (standaard). Geschikt voor zeer gevoelige, 
kwetsbare huid. Ook anatomische vorm heel (3D): extra 
dik voor polsterend effect

•   met huidvriendelijk klevende siliconen wond-
contactlaag (PLUS), ook met siliconen border (B) 
beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid. 
Siltec PLUS - ook anatomische vorm heel (2D), Siltec B 
(Border) ook als ovaal en anatomische vorm Sacrum 
(extra brede border om een goede fixatie te garanderen)

5

inhoudsopgave

Vragen? Onze medisch adviseurs helpen u graag  

https://medical.essity.nl/contact.html
http://medical.essity.nl/downloads.html


Cutimed® Sorbact® 
Hydroactive B
Bindt puur natuurkundig 
bacteriën, schimmels en 
endotoxinen aan zich welke met elke verbandwissel worden 
verwijderd. De hydropolymeerkern (gelmatrix) absorbeert 
wondvocht verticaal en stimuleert het autolytisch 
debridement. Met huidvriendelijke klevende border.
•   Geen risico op ontwikkeling van resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven of 

achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•   Laag risico op allergieën
•   Kleefrand  voor betrouwbare en huidvriendelijke fixatie
•   Stimuleert autolytisch debridement
•   Douchebestendig

Advies wondverzorging voor:  
necrose/geïnfecteerd,  
oppervlakkig, vochtig

Product- en bestelinformatie

Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® Hydroactive B

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor 

verwijderen niet-vitaal weefsel

Cutimed® Sorbact® Hydroactive B Artikelnummer

7 x 8,5 cm 79933-00
14 x 14 cm 79933-02
19 x 19 cm 79933-03
14 x 24 cm 79933-04

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Doel:
Necrose verwijderen /  
bacteriële belasting verlagen.

Actie:
Passende vorm debridement kiezen en 
lokaal behandelen infectie (necrose is 
een voedingsbodem voor bacteriën).

Let op:
Raadpleeg altijd huisarts, medisch/ver-
pleegkundig specialist of wondconsulent.

In overleg:
•  Scherp debridement door zorgprofes-

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean)

•  Autolytisch debridement ondersteunen 
met wondverband

Wond met necrose
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Cutimed® Siltec® Sorbact®

Schuimverband met superabsorbers en 
bacteriënbindende wondcontactlaag 
dat wondvocht verticaal absorbeert en 
puur natuurkundig bacteriën, schimmels 
en endotoxinen aan zich bindt welke met 
elke verbandwissel worden verwijderd.
•    Geen risico op ontwikkeling van resistentie bekend
•    Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven of 

achter te laten in de wond
•    Geen contra-indicaties bekend
•    Laag risico op allergieën
•    Huidvriendelijk klevende siliconen border
•    Douchebestendig

Advies wondverzorging voor:  
necrose/geïnfecteerd,  
oppervlakkig, nat

Product- en bestelinformatie

Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Siltec® Sorbact®

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor 

verwijderen niet-vitaal weefsel

Cutimed® Siltec® Sorbact® Artikelnummer

7,5 x 7,5 cm 73251-00
12,5 x 12,5 cm 73251-01
15 x 15 cm 73251-02
17,5 x 17,5 cm 73251-03
22,5 x 22,5 cm 73251-04
Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73251-05
Sacrum 23 x 23 cm 73251-06
7 x 10 cm (ovaal) 73251-18

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Doel:
Necrose verwijderen /  
bacteriële belasting verlagen.

Actie:
Passende vorm debridement kiezen en 
lokaal behandelen infectie (necrose is 
een voedingsbodem voor bacteriën).

Let op:
Raadpleeg altijd huisarts, medisch/ver-
pleegkundig specialist of wondconsulent.

In overleg:
•  Scherp debridement door zorgprofes-

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean)

•  Autolytisch debridement ondersteunen 
met wondverband

Wond met necrose
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Advies wondverzorging voor:  
necrose/geïnfecteerd,  
oppervlakkig, zeer nat

Product- en bestelinformatie

Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® kompres

Secundair verband 
Cutimed® Sorbion® Sachet

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor  

verwijderen niet-vitaal weefsel
• Cutimed® Sorbion® Sorbact® in 

plaats van Cutimed® Sorbact® 
kompres en Cutimed® Sorbion® 
Sachet

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Cutimed® Sorbact®

Bindt puur natuurkundig bacteriën, 
schimmels en endotoxinen aan zich 
welke met elke verbandwissel  
worden verwijderd.
•   Geen risico op ontwikkeling van resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven of 

achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•    Laag risico op allergieën
•   Kompressen: max 4 lagen aanbrengen

Cutimed® Sorbact® Artikelnummer

Cutimed® Sorbact® kompres
4 x 6 cm 72164-01
7 x 9 cm 72165-01

Doel:
Necrose verwijderen /  
bacteriële belasting verlagen.

Actie:
Passende vorm debridement kiezen en 
lokaal behandelen infectie (necrose is 
een voedingsbodem voor bacteriën).

Let op:
Raadpleeg altijd huisarts, medisch/ver-
pleegkundig specialist of wondconsulent.

In overleg:
•  Scherp debridement door zorgprofes-

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean)

•  Autolytisch debridement ondersteunen 
met wondverband

Wond met necrose

Cutimed® Sorbion® Sachet
Superabsorberend wondverband voor 
wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. Gelvormende kern 
na verticale absorptie van wondvocht. 
Uitstekende retentie (ook onder compressie). 
Creëert een vochtig wondmilieu. 
•   Wondcontactlaag verwijdert op zachte wijze fibrineus 

(geel) beslag en necrotisch weefsel
•   Wordt goed verdragen door de huid omdat het product 

geen bind- of kleefmiddelen bevat
•   Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht

Cutimed® Sorbion® Sachet Artikelnummer

S 7,5 x 7,5 cm 73232-00
10 x 10 cm 73232-06
20 x 10 cm 73232-09
15 x 15 cm 73232-12
20 x 20 cm 73232-15
30 x 20 cm 73232-18

Multi Star ø 8 cm 73237-01
ø 14 cm 73237-03

XL 45 x 25 cm 73240-00

Cutimed® Sorbion® Sorbact® Artikelnummer

10 x 10 cm 72698-00
10 x 20 cm 72698-01
20 x 20 cm 72698-02
20 x 30 cm 72698-03

Cutimed® Sorbion® Sorbact®

Superabsorberend wondverband met 
bacteriënbindende wondcontactlaag dat 
puur natuurkundig bacteriën, schimmels 
en endotoxinen aan zich bindt welke 
met elke verbandwissel worden 
verwijderd. De gelvormende verticaal 
absorberende kern biedt uitstekende retentie (ook onder 
compressie). Voor wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. 
•   Geen risico op ontwikkeling van resistentie bekend   
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven of 

achter te laten in de wond
•   Geen contra indicaties bekend
•   Laag risico op allergieën
•   Creëert vochtig wondmilieu
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Cutimed® Sorbact® gel*
Bindt puur natuurkundig bacteriën, schimmels  
en endotoxinen aan zich welke met elke 
verbandwissel worden verwijderd. Acetaat 
kompres geïmpregneerd met hydrogel.
•   Geen risico op ontwikkeling van 

resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven  

of achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•  Laag risico op allergieën
•  Ondersteunt het autolytisch debridement

Advies wondverzorging voor:  
necrose/geïnfecteerd, diep, droog

Product- en bestelinformatie

Behandeladvies

Cutimed® Sorbact® gel Artikelnummer

7,5 x 7,5 cm 72611-00
7,5 x 15 cm 72611-01
15 x 20 cm 72611-16

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® gel*

Secundair verband 
Cutimed® Siltec®

Let op
Droge necrose zonder infectieverschijnselen: 
soms volstaat droog verbinden

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor verwijderen 

niet-vitaal weefsel
• Cutimed® Cavity tussen Cutimed® 

Sorbact® en secundair verband om 
wond op te vullen

• Wond randen beschermen met 
Cutimed® Protect

Cutimed® Cavity Artikelnummer

5 x 6 cm 72621-00
10 x 10 cm 72621-01
15 x 15 cm 72621-03

Cutimed® Protect Artikelnummer

crème 28 gr - per 1 72652-00
crème 90 gr - per 12 72652-03
spray 28 ml - per 1 72653-00
spray 28 ml - per 12 72653-01
swab 1 ml - per 5 72654-00
swab 1 ml - per 25 72654-01
swab 3 ml - per 5 72654-02

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® Protect
Huidbescherming. Duurzame bescherming tegen 
invloeden van wondvocht en incontinentie en tegen 
vochtverlies van de huid.
•   Alcoholvrij
•   Vormt gelijkmatige en waterdichte film die  

waterdamp- en zuurstofdoorlatend is

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Cutimed® Cavity
Zacht en plooibaar schuimverband voor 
diepe wonden. De kleine poriën in Cavity 
minimaliseren de kans op verkleving of 
ingroeien van weefsel.
•  Atraumatisch te verwijderen 
•  Niet-klevend 
•   Groot absorptievermogen met geringe toename  

van de afmeting
•  Heeft geen boven- of onderzijde
•  Kan in geknipt worden 
•  Creëert een vochtig wondmilieu

* Wees voorzichtig met het gebruik van Cutimed Sorbact gel bij gebruik  
onder 5 jaar, of bij lever- en nieraandoeningen (zie gebruiksaanwijzing)

Doel:
Necrose verwijderen /  
bacteriële belasting verlagen.

Actie:
Passende vorm debridement kiezen en 
lokaal behandelen infectie (necrose is 
een voedingsbodem voor bacteriën).

Let op:
Raadpleeg altijd huisarts, medisch/ver-
pleegkundig specialist of wondconsulent.

In overleg:
•  Scherp debridement door zorgprofes-

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean)

•  Autolytisch debridement ondersteunen 
met wondverband

Wond met necrose

Cutimed® Siltec® Artikelnummer

Cutimed® Siltec® standaard**
5 x 6 cm 73285-00

10 x 10 cm 73285-01

Heel (3D) voorgevormd 73286-01
Cutimed® Siltec® PLUS **
5 x 6 cm 73288-00

10 x 10 cm 73288-01

Heel (2D) 16 x 24 cm 73288-05
Cutimed® Siltec® B **
7,5 x 7,5 cm 73284-00

12,5 x 12,5 cm 73284-01

7 x 10 cm (ovaal) 73284-14

Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73287-00

Cutimed® Siltec® 
Schuimverband met superabsorbers dat 
wondvocht verticaal absorbeert, in diverse 
varianten:
•   met niet verklevende wondcontactlaag 

zonder border (standaard). Geschikt voor zeer gevoelige, 
kwetsbare huid. Ook anatomische vorm heel (3D): extra 
dik voor polsterend effect

•   met huidvriendelijk klevende siliconen wond-
contactlaag (PLUS), ook met siliconen border (B) 
beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid. 
Siltec PLUS - ook anatomische vorm heel (2D), Siltec B 
(Border) ook als ovaal en anatomische vorm Sacrum 
(extra brede border om een goede fixatie te garanderen)
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Advies wondverzorging voor:  
necrose/geïnfecteerd,  
diep, vochtig

Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® kompres of 
gaasstrook

Secundair verband 
Cutimed® Siltec®

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor verwijderen 

niet-vitaal weefsel
• Cutimed® Cavity tussen Cutimed® 

Sorbact® en secundair verband om 
wond op te vullen

Product- en bestelinformatie

Cutimed® Cavity Artikelnummer

5 x 6 cm 72621-00
10 x 10 cm 72621-01
15 x 15 cm 72621-03

Cutimed® Cavity
Zacht en plooibaar schuimverband voor 
diepe wonden. De kleine poriën in Cavity 
minimaliseren de kans op verkleving of 
ingroeien van weefsel.
•  Atraumatisch te verwijderen 
•  Niet-klevend 
•   Groot absorptievermogen met geringe toename  

van de afmeting
•  Heeft geen boven- of onderzijde
•  Kan in geknipt worden 
•  Creëert een vochtig wondmilieu

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Doel:
Necrose verwijderen /  
bacteriële belasting verlagen.

Actie:
Passende vorm debridement kiezen en 
lokaal behandelen infectie (necrose is 
een voedingsbodem voor bacteriën).

Let op:
Raadpleeg altijd huisarts, medisch/ver-
pleegkundig specialist of wondconsulent.

In overleg:
•  Scherp debridement door zorgprofes-

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean)

•  Autolytisch debridement ondersteunen 
met wondverband

Wond met necrose

Cutimed® Sorbact®

Bindt puur natuurkundig bacteriën, 
schimmels en endotoxinen aan zich 
welke met elke verbandwissel  
worden verwijderd.
•   Geen risico op ontwikkeling van 

resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven of 

achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•    Laag risico op allergieën
•   Kompressen: max 4 lagen aanbrengen
•   Gaasstroken: voor diepe wonden (bijvoorbeeld fistels). 

Ook geschikt voor behandeling smetten en schimmels.

Cutimed® Sorbact® Artikelnummer

Cutimed® Sorbact® kompres
4 x 6 cm 72164-01
7 x 9 cm 72165-01
Cutimed® Sorbact® gaasstrook
2 x 50 cm 72166-00
5 x 200 cm 72167-00

Cutimed® Siltec® Artikelnummer

Cutimed® Siltec® standaard*
5 x 6 cm 73285-00

10 x 10 cm 73285-01

Heel (3D) voorgevormd 73286-01
Cutimed® Siltec® PLUS *
5 x 6 cm 73288-00

10 x 10 cm 73288-01

Heel (2D) 16 x 24 cm 73288-05
Cutimed® Siltec® B *
7,5 x 7,5 cm 73284-00

12,5 x 12,5 cm 73284-01

7 x 10 cm (ovaal) 73284-14

Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73287-00

Cutimed® Siltec® 
Schuimverband met superabsorbers dat 
wondvocht verticaal absorbeert, in diverse 
varianten:
•   met niet verklevende wondcontactlaag 

zonder border (standaard). Geschikt voor zeer gevoelige, 
kwetsbare huid. Ook anatomische vorm heel (3D): extra 
dik voor polsterend effect

•   met huidvriendelijk klevende siliconen wond-
contactlaag (PLUS), ook met siliconen border (B) 
beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid. 
Siltec PLUS - ook anatomische vorm heel (2D), Siltec B 
(Border) ook als ovaal en anatomische vorm Sacrum 
(extra brede border om een goede fixatie te garanderen)
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Advies wondverzorging voor:  
necrose/geïnfecteerd, diep, nat

Product- en bestelinformatie

Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® kompres of 
gaasstrook

Secundair verband 
Cutisorb® / Multisorb® 

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor verwijderen 

niet-vitaal weefsel
• Cutimed® Gelling Fiber tussen 

Cutimed® Sorbact® en secundair 
verband om wond op te vullen

• Wondranden beschermen met  
Cutimed® Protect

• Cutimed® Sorbion® Sachet in plaats 
van Cutisorb® / Multisorb®

Doel:
Necrose verwijderen /  
bacteriële belasting verlagen.

Actie:
Passende vorm debridement kiezen en 
lokaal behandelen infectie (necrose is 
een voedingsbodem voor bacteriën).

Let op:
Raadpleeg altijd huisarts, medisch/ver-
pleegkundig specialist of wondconsulent.

In overleg:
•  Scherp debridement door zorgprofes-

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean)

•  Autolytisch debridement ondersteunen 
met wondverband

Wond met necrose
Cutisorb® / Multisorb®

Absorberend wondverband. Door de 
wondcontactlaag (zacht non-woven 
vlies) is de kans op verkleving met de 
wond minimaal. Met antidoorleklaag.

Cutisorb® / Multisorb® Artikelnummer

Cutisorb® *
10 x 10 cm 09762-00
10 x 20 cm 09763-00
Multisorb® *
10 x 10 cm 71816-29
10 x 20 cm 71816-30

Cutimed® Sorbact®

Bindt puur natuurkundig bacteriën, 
schimmels en endotoxinen aan zich 
welke met elke verbandwissel  
worden verwijderd. 
•   Geen risico op ontwikkeling van 

resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven of 

achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•    Laag risico op allergieën
•   Kompressen: max 4 lagen aanbrengen
•   Gaasstroken: voor diepe wonden (bijvoorbeeld fistels). 

Ook geschikt voor behandeling smetten en schimmels.

Cutimed® Sorbact® Artikelnummer

Cutimed® Sorbact® kompres
4 x 6 cm 72164-01
7 x 9 cm 72165-01
Cutimed® Sorbact® gaasstrook
2 x 50 cm 72166-00
5 x 200 cm 72167-00

Cutimed® Protect Artikelnummer

crème 28 gr - per 1 72652-00
crème 90 gr - per 12 72652-03
spray 28 ml - per 1 72653-00
spray 28 ml - per 12 72653-01
swab 1 ml - per 5 72654-00
swab 1 ml - per 25 72654-01
swab 3 ml - per 5 72654-02

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® Protect
Huidbescherming. Duurzame bescherming tegen 
invloeden van wondvocht en incontinentie en tegen 
vochtverlies van de huid.
•   Alcoholvrij
•   Vormt gelijkmatige en waterdichte film die  

waterdamp- en zuurstofdoorlatend is

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Cutimed® Gelling Fiber Artikelnummer

5 x 5 cm - per 10 71218-00 
10 x 10 cm - per 10 71218-01 
15 x 15 cm - per 5 71218-02 
2 x 45 cm - per 5 71218-06 

Cutimed® Gelling Fiber 
Wondverband gemaakt van sodium 
carboxymethyl cellulose en versterkende 
vezels met een hoge absorptiecapaciteit. 
Na verticale absorptie van het exsudaat 
verandert het in een zachte gel die een 
vochtig wondmilieu creëert en zich vormt 
naar het wondbed. Het wondverband ondersteunt het 
autolytisch debridement zonder het nieuw gevormde 
weefsel te beschadigen. Het verband mag over de 
wondranden aangebracht worden.

Cutimed® Sorbion® Sachet
Superabsorberend wondverband voor 
wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. Gelvormende kern 
na verticale absorptie van wondvocht. 
Uitstekende retentie (ook onder 
compressie). Creëert een vochtig wondmilieu. 
•   Wondcontactlaag verwijdert op zachte wijze fibrineus 

(geel) beslag en necrotisch weefsel
•   Wordt goed verdragen door de huid omdat het product 

geen bind- of kleefmiddelen bevat
•   Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht

Cutimed® Sorbion® Sachet Artikelnummer

S* 7,5 x 7,5 cm 73232-00
10 x 10 cm 73232-06

Multi Star ø 8 cm 73237-01
ø 14 cm 73237-03

XL 45 x 25 cm 73240-00
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Doel:
Necrose verwijderen /  
bacteriële belasting verlagen.

Actie:
Passende vorm debridement kiezen en 
lokaal behandelen infectie (necrose is 
een voedingsbodem voor bacteriën).

Let op:
Raadpleeg altijd huisarts, medisch/ver-
pleegkundig specialist of wondconsulent.

In overleg:
•  Scherp debridement door zorgprofes-

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean)

•  Autolytisch debridement ondersteunen 
met wondverband

Cutimed® Sorbact®

Bindt puur natuurkundig bacteriën, 
schimmels en endotoxinen aan zich 
welke met elke verbandwissel  
worden verwijderd.
•   Geen risico op ontwikkeling van 

resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven of 

achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•    Laag risico op allergieën
•   Kompressen: max 4 lagen aanbrengen
•   Gaasstroken: voor diepe wonden (bijvoorbeeld fistels). 

Ook geschikt voor behandeling smetten en schimmels.

Product- en bestelinformatie

Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® kompres of 
gaasstrook

Secundair verband 
Cutimed® Sorbion® Sachet

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor verwijderen 

niet-vitaal weefsel
• Cutimed® Gelling Fiber tussen 

Cutimed® Sorbact® en secundair 
verband om wond op te vullen

Wond met necrose
Cutimed® Sorbion® Sachet
Superabsorberend wondverband voor 
wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. Gelvormende kern 
na verticale absorptie van wondvocht. 
Uitstekende retentie (ook onder 
compressie). Creëert een vochtig wondmilieu. 
•   Wondcontactlaag verwijdert op zachte wijze fibrineus 

(geel) beslag en necrotisch weefsel
•   Wordt goed verdragen door de huid omdat het product 

geen bind- of kleefmiddelen bevat
•   Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht

Cutimed® Sorbion® Sachet Artikelnummer

S 7,5 x 7,5 cm 73232-00
10 x 10 cm 73232-06
20 x 10 cm 73232-09
15 x 15 cm 73232-12
20 x 20 cm 73232-15
30 x 20 cm 73232-18

Multi Star ø 8 cm 73237-01
ø 14 cm 73237-03

XL 45 x 25 cm 73240-00

Advies wondverzorging voor:  
necrose/geïnfecteerd,  
diep, zeer nat

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Cutimed® Sorbact® Artikelnummer

Cutimed® Sorbact® kompres
4 x 6 cm 72164-01
7 x 9 cm 72165-01
Cutimed® Sorbact® gaasstrook
2 x 50 cm 72166-00
5 x 200 cm 72167-00

Cutimed® Gelling Fiber Artikelnummer

5 x 5 cm - per 10 71218-00 
10 x 10 cm - per 10 71218-01 
15 x 15 cm - per 5 71218-02 
2 x 45 cm - per 5 71218-06 

Cutimed® Gelling Fiber 
Wondverband gemaakt van sodium 
carboxymethyl cellulose en versterkende 
vezels met een hoge absorptiecapaciteit. 
Na verticale absorptie van het exsudaat 
verandert het in een zachte gel die een 
vochtig wondmilieu creëert en zich vormt 
naar het wondbed. Het wondverband ondersteunt het 
autolytisch debridement zonder het nieuw gevormde 
weefsel te beschadigen. Het verband mag over de 
wondranden aangebracht worden.

12

inhoudsopgave

Vragen? Onze medisch adviseurs helpen u graag  

https://medical.essity.nl/contact.html


Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® gel*

Secundair verband 
Cutimed® Siltec®

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor 

verwijderen niet-vitaal weefsel
• Zo nodig wond randen beschermen met 

Cutimed® Protect

Advies wondverzorging voor:  
geïnfecteerd, oppervlakkig, droog

Product- en bestelinformatie
Cutimed® Sorbact® gel*
Bindt puur natuurkundig bacteriën, schimmels  
en endotoxinen aan zich welke met elke 
verbandwissel worden verwijderd. Acetaat 
kompres geïmpregneerd met hydrogel. 
•   Geen risico op ontwikkeling van 

resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven  

of achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•  Laag risico op allergieën
•  Ondersteunt het autolytisch debridement

Cutimed® Sorbact® gel Artikelnummer

7,5 x 7,5 cm 72611-00
7,5 x 15 cm 72611-01
15 x 20 cm 72611-16

Cutimed® Siltec® Artikelnummer

Cutimed® Siltec® standaard**
5 x 6 cm 73285-00
10 x 10 cm 73285-01
15 x 15 cm 73285-03
Heel (3D) voorgevormd 73286-01
Cutimed® Siltec® PLUS**
5 x 6 cm 73288-00
10 x 10 cm 73288-01
15 x 15 cm 73288-03
Heel (2D) 16 x 24 cm 73288-05
Cutimed® Siltec® B**
7,5 x 7,5 cm 73284-00
12,5 x 12,5 cm 73284-01
22,5 x 22,5 cm 73284-04
10 x 22,5 cm 73284-06
7 x 10 cm (ovaal) 73284-14
Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73287-00
Sacrum 23 x 23 cm 73287-01

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Doel:
Infectie bestrijden (lokaal).

Actie:
Wond reinigen.

Let op:
•  Raadpleeg altijd een huisarts, 

medisch/verpleegkundig specialist of 
wondconsulent

•  Lokale behandeling wondinfectie kan 
een systemische behandeling  
niet vervangen

Geïnfecteerde wond

* Wees voorzichtig met het gebruik van Cutimed Sorbact gel bij gebruik 
onder 5 jaar, of bij lever- en nieraandoeningen (zie gebruiksaanwijzing)

Cutimed® Siltec® 
Schuimverband met superabsorbers dat 
wondvocht verticaal absorbeert, in diverse 
varianten:
•   met niet verklevende wondcontactlaag 

zonder border (standaard). Geschikt voor zeer gevoelige, 
kwetsbare huid. Ook anatomische vorm heel (3D): extra 
dik voor polsterend effect

•   met huidvriendelijk klevende siliconen wond-
contactlaag (PLUS), ook met siliconen border (B) 
beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid. 
Siltec PLUS - ook anatomische vorm heel (2D), Siltec B 
(Border) ook als ovaal en anatomische vorm Sacrum 
(extra brede border om een goede fixatie te garanderen)

Cutimed® Protect Artikelnummer

crème 28 gr - per 1 72652-00
crème 90 gr - per 12 72652-03
spray 28 ml - per 1 72653-00
spray 28 ml - per 12 72653-01
swab 1 ml - per 5 72654-00
swab 1 ml - per 25 72654-01
swab 3 ml - per 5 72654-02

Cutimed® Protect
Huidbescherming. Duurzame bescherming tegen 
invloeden van wondvocht en incontinentie en tegen 
vochtverlies van de huid.
•   Alcoholvrij
•   Vormt gelijkmatige en waterdichte film die  

waterdamp- en zuurstofdoorlatend is
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Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® Hydroactive B

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor 

verwijderen niet-vitaal weefsel

Advies wondverzorging voor:  
geïnfecteerd, oppervlakkig, 
vochtig

Cutimed® Sorbact® 
Hydroactive B
Bindt puur natuurkundig 
bacteriën, schimmels en 
endotoxinen aan zich welke met elke verbandwissel worden 
verwijderd. De hydropolymeerkern (gelmatrix) absorbeert 
wondvocht verticaal en stimuleert het autolytisch 
debridement. Met huidvriendelijke klevende border.
•   Geen risico op ontwikkeling van resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven of 

achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•   Laag risico op allergieën
•   Kleefrand  voor betrouwbare en huidvriendelijke fixatie
•   Stimuleert autolytisch debridement
•   Douchebestendig

Product- en bestelinformatie

Cutimed® Sorbact® Hydroactive B Artikelnummer

7 x 8,5 cm 79933-00
14 x 14 cm 79933-02
19 x 19 cm 79933-03
14 x 24 cm 79933-04

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Doel:
Infectie bestrijden (lokaal).

Actie:
Wond reinigen.

Let op:
•  Raadpleeg altijd een huisarts, 

medisch/verpleegkundig specialist of 
wondconsulent

•  Lokale behandeling wondinfectie kan 
een systemische behandeling  
niet vervangen

Geïnfecteerde wond
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Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Siltec® Sorbact®

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor verwijderen 

niet-vitaal weefsel

Doel:
Infectie bestrijden (lokaal).

Actie:
Wond reinigen.

Let op:
•  Raadpleeg altijd een huisarts, 

medisch/verpleegkundig specialist of 
wondconsulent

•  Lokale behandeling wondinfectie kan 
een systemische behandeling  
niet vervangen

Geïnfecteerde wond

Advies wondverzorging voor:  
geïnfecteerd, oppervlakkig, nat

Product- en bestelinformatie
Cutimed® Siltec® Sorbact®

Schuimverband met superabsorbers en 
bacteriënbindende wondcontactlaag 
dat wondvocht verticaal absorbeert en 
puur natuurkundig bacteriën, schimmels 
en endotoxinen aan zich bindt welke met 
elke verbandwissel worden verwijderd.
•    Geen risico op ontwikkeling van resistentie bekend
•    Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven of 

achter te laten in de wond
•    Geen contra-indicaties bekend
•    Laag risico op allergieën
•    Huidvriendelijk klevende siliconen border
•    Douchebestendig

Cutimed® Siltec® Sorbact® Artikelnummer

7,5 x 7,5 cm 73251-00
12,5 x 12,5 cm 73251-01
15 x 15 cm 73251-02
17,5 x 17,5 cm 73251-03
22,5 x 22,5 cm 73251-04
Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73251-05
Sacrum 23 x 23 cm 73251-06
7 x 10 cm (ovaal) 73251-18

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen
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Behandeladvies

Doel:
Infectie bestrijden (lokaal).

Actie:
Wond reinigen.

Let op:
•  Raadpleeg altijd een huisarts, 

medisch/verpleegkundig specialist of 
wondconsulent

•  Lokale behandeling wondinfectie kan 
een systemische behandeling  
niet vervangen

Geïnfecteerde wond

Advies wondverzorging voor:  
geïnfecteerd, oppervlakkig, 
zeer nat

Product- en bestelinformatie

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® kompres

Secundair verband 
Cutimed® Sorbion® Sachet

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor  

verwijderen niet-vitaal weefsel
• Cutimed® Sorbion® Sorbact®  

in plaats van Cutimed® Sorbact® 
kompres en Cutimed® Sorbion® 
Sachet

Cutimed® Sorbion® Sachet
Superabsorberend wondverband voor 
wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. Gelvormende kern 
na verticale absorptie van wondvocht. 
Uitstekende retentie (ook onder 
compressie). Creëert een vochtig wondmilieu. 
•   Wondcontactlaag verwijdert op zachte wijze fibrineus 

(geel) beslag en necrotisch weefsel
•   Wordt goed verdragen door de huid omdat het product 

geen bind- of kleefmiddelen bevat
•   Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht

Cutimed® Sorbion® Sachet Artikelnummer

S 7,5 x 7,5 cm 73232-00
10 x 10 cm 73232-06
20 x 10 cm 73232-09
15 x 15 cm 73232-12
20 x 20 cm 73232-15
30 x 20 cm 73232-18

Multi Star ø 8 cm 73237-01
ø 14 cm 73237-03

XL 45 x 25 cm 73240-00

Cutimed® Sorbion® Sorbact® Artikelnummer

10 x 10 cm 72698-00
10 x 20 cm 72698-01
20 x 20 cm 72698-02
20 x 30 cm 72698-03

Cutimed® Sorbion® Sorbact®

Superabsorberend wondverband met 
bacteriënbindende wondcontactlaag dat 
puur natuurkundig bacteriën, 
schimmels en endotoxinen aan zich 
bindt welke met elke verbandwissel 
worden verwijderd. De gelvormende 
verticaal absorberende kern biedt uitstekende retentie (ook 
onder compressie). Voor wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. 
•   Geen risico op ontwikkeling van resistentie bekend   
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven of 

achter te laten in de wond
•   Geen contra indicaties bekend
•   Laag risico op allergieën
•   Creëert vochtig wondmilieu

Cutimed® Sorbact®

Bindt puur natuurkundig bacteriën, 
schimmels en endotoxinen aan zich 
welke met elke verbandwissel  
worden verwijderd.
•   Geen risico op ontwikkeling van resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven of 

achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•    Laag risico op allergieën
•   Kompressen: max 4 lagen aanbrengen

Cutimed® Sorbact® Artikelnummer

Cutimed® Sorbact® kompres
4 x 6 cm 72164-01
7 x 9 cm 72165-01
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Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® gel*

Secundair verband 
Cutimed® Siltec®

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor  

verwijderen niet-vitaal weefsel
• Cutimed® Cavity tussen Cutimed® 

Sorbact® en secundair verband om 
wond op te vullen

• Wond randen beschermen met 
Cutimed® Protect

Doel:
Infectie bestrijden (lokaal).

Actie:
Wond reinigen.

Let op:
•  Raadpleeg altijd een huisarts, 

medisch/verpleegkundig specialist of 
wondconsulent

•  Lokale behandeling wondinfectie kan 
een systemische behandeling  
niet vervangen

Geïnfecteerde wond

Advies wondverzorging voor:  
geïnfecteerd, diep, droog Cutimed® Sorbact® gel*

Bindt puur natuurkundig bacteriën, schimmels  
en endotoxinen aan zich welke met elke 
verbandwissel worden verwijderd. Acetaat 
kompres geïmpregneerd met hydrogel. 
•   Geen risico op ontwikkeling van 

resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven  

of achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•  Laag risico op allergieën
•  Ondersteunt het autolytisch debridement

Product- en bestelinformatie

Cutimed® Sorbact® gel Artikelnummer

7,5 x 7,5 cm 72611-00
7,5 x 15 cm 72611-01
15 x 20 cm 72611-16

Cutimed® Siltec® Artikelnummer

Cutimed® Siltec® standaard**
5 x 6 cm 73285-00
10 x 10 cm 73285-01
15 x 15 cm 73285-03
Heel (3D) voorgevormd 73286-01
Cutimed® Siltec® PLUS**
5 x 6 cm 73288-00
10 x 10 cm 73288-01
15 x 15 cm 73288-03
Heel (2D) 16 x 24 cm 73288-05
Cutimed® Siltec® B**
7,5 x 7,5 cm 73284-00
12,5 x 12,5 cm 73284-01
22,5 x 22,5 cm 73284-04
7 x 10 cm (ovaal) 73284-14
Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73287-00
Sacrum 23 x 23 cm 73287-01

Cutimed® Cavity Artikelnummer

5 x 6 cm 72621-00
10 x 10 cm 72621-01
15 x 15 cm 72621-03

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Cutimed® Cavity
Zacht en plooibaar schuimverband voor 
diepe wonden. De kleine poriën in Cavity 
minimaliseren de kans op verkleving of 
ingroeien van weefsel.
•  Atraumatisch te verwijderen 
•  Niet-klevend 
•   Groot absorptievermogen met geringe toename van  

de afmeting
•  Heeft geen boven- of onderzijde
•  Kan in geknipt worden 
•  Creëert een vochtig wondmilieu

* Wees voorzichtig met het gebruik van Cutimed Sorbact gel bij gebruik 
onder 5 jaar, of bij lever- en nieraandoeningen (zie gebruiksaanwijzing)

Cutimed® Siltec® 
Schuimverband met superabsorbers dat 
wondvocht verticaal absorbeert, in diverse 
varianten:
•   met niet verklevende wondcontactlaag 

zonder border (standaard). Geschikt voor zeer gevoelige, 
kwetsbare huid. Ook anatomische vorm heel (3D): extra 
dik voor polsterend effect

•   met huidvriendelijk klevende siliconen wond-
contactlaag (PLUS), ook met siliconen border (B) 
beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid. 
Siltec PLUS - ook anatomische vorm heel (2D), Siltec B 
(Border) ook als ovaal en anatomische vorm Sacrum 
(extra brede border om een goede fixatie te garanderen)

Cutimed® Protect Artikelnummer

crème 28 gr - per 1 72652-00
crème 90 gr - per 12 72652-03
spray 28 ml - per 1 72653-00
spray 28 ml - per 12 72653-01
swab 1 ml - per 5 72654-00
swab 1 ml - per 25 72654-01
swab 3 ml - per 5 72654-02

Cutimed® Protect
Huidbescherming. Duurzame bescherming tegen 
invloeden van wondvocht en incontinentie en tegen 
vochtverlies van de huid.
•   Alcoholvrij
•   Vormt gelijkmatige en waterdichte film die  

waterdamp- en zuurstofdoorlatend is
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Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® kompres of 
gaasstrook

Secundair verband 
Cutimed® Siltec®

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor verwijderen 

niet-vitaal weefsel
• Cutimed® Cavity tussen Cutimed® 

Sorbact® en secundair verband om 
wond op te vullen

Doel:
Infectie bestrijden (lokaal).

Actie:
Wond reinigen.

Let op:
•  Raadpleeg altijd een huisarts, 

medisch/verpleegkundig specialist of 
wondconsulent

•  Lokale behandeling wondinfectie kan 
een systemische behandeling  
niet vervangen

Geïnfecteerde wond

Advies wondverzorging voor:  
geïnfecteerd, diep, vochtig

Cutimed® Siltec® Artikelnummer

Cutimed® Siltec® standaard*
5 x 6 cm 73285-00

10 x 10 cm 73285-01

Heel (3D) voorgevormd 73286-01
Cutimed® Siltec® PLUS *
5 x 6 cm 73288-00

10 x 10 cm 73288-01

Heel (2D) 16 x 24 cm 73288-05
Cutimed® Siltec® B *
7,5 x 7,5 cm 73284-00

12,5 x 12,5 cm 73284-01

7 x 10 cm (ovaal) 73284-14

Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73287-00

Product- en bestelinformatie
Cutimed® Sorbact®

Bindt puur natuurkundig bacteriën, 
schimmels en endotoxinen aan zich 
welke met elke verbandwissel  
worden verwijderd.
•   Geen risico op ontwikkeling van 

resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven of 

achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•    Laag risico op allergieën
•   Kompressen: max 4 lagen aanbrengen
•   Gaasstroken: voor diepe wonden (bijvoorbeeld fistels). 

Ook geschikt voor behandeling smetten en schimmels.

Cutimed® Sorbact® Artikelnummer

Cutimed® Sorbact® kompres
4 x 6 cm 72164-01
7 x 9 cm 72165-01
Cutimed® Sorbact® gaasstrook
2 x 50 cm 72166-00
5 x 200 cm 72167-00

Cutimed® Cavity* Artikelnummer

5 x 6 cm 72621-00
10 x 10 cm 72621-01

Cutimed® Cavity
Zacht en plooibaar schuimverband voor 
diepe wonden. De kleine poriën in Cavity 
minimaliseren de kans op verkleving of 
ingroeien van weefsel.
•  Atraumatisch te verwijderen 
•  Niet-klevend 
•   Groot absorptievermogen met geringe toename  

van de afmeting
•  Heeft geen boven- of onderzijde
•  Kan in geknipt worden 
•  Creëert een vochtig wondmilieu

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Cutimed® Siltec® 
Schuimverband met superabsorbers dat 
wondvocht verticaal absorbeert, in diverse 
varianten:
•   met niet verklevende wondcontactlaag 

zonder border (standaard). Geschikt voor zeer gevoelige, 
kwetsbare huid. Ook anatomische vorm heel (3D): extra 
dik voor polsterend effect

•   met huidvriendelijk klevende siliconen wond-
contactlaag (PLUS), ook met siliconen border (B) 
beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid. 
Siltec PLUS - ook anatomische vorm heel (2D), Siltec B 
(Border) ook als ovaal en anatomische vorm Sacrum 
(extra brede border om een goede fixatie te garanderen)
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Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® kompres of 
gaasstrook

Secundair verband 
Cutisorb® / Multisorb®

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor verwijderen 

niet-vitaal weefsel
• Cutimed® Gelling Fiber tussen 

Cutimed® Sorbact® en secundair 
verband om wond op te vullen

• Zo nodig wond randen beschermen met 
Cutimed® Protect

• Cutimed® Sorbion® Sachet in plaats 
van Cutisorb® / Multisorb®

Doel:
Infectie bestrijden (lokaal).

Actie:
Wond reinigen.

Let op:
•  Raadpleeg altijd een huisarts, 

medisch/verpleegkundig specialist of 
wondconsulent

•  Lokale behandeling wondinfectie kan 
een systemische behandeling  
niet vervangen

Geïnfecteerde wond

Advies wondverzorging voor:  
geïnfecteerd, diep, nat

Product- en bestelinformatie

Cutisorb® / Multisorb®

Absorberend wondverband. Door de 
wondcontactlaag (zacht non-woven 
vlies) is de kans op verkleving met de 
wond minimaal. Met antidoorleklaag.

Cutisorb® / Multisorb® Artikelnummer

Cutisorb® *
10 x 10 cm 09762-00
10 x 20 cm 09763-00
Multisorb® *
10 x 10 cm 71816-29
10 x 20 cm 71816-30

Cutimed® Sorbact®

Bindt puur natuurkundig bacteriën, 
schimmels en endotoxinen aan zich 
welke met elke verbandwissel  
worden verwijderd. 
•   Geen risico op ontwikkeling van 

resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven of 

achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•    Laag risico op allergieën
•   Kompressen: max 4 lagen aanbrengen
•   Gaasstroken: voor diepe wonden (bijvoorbeeld fistels). 

Ook geschikt voor behandeling smetten en schimmels.

Cutimed® Sorbact® Artikelnummer

Cutimed® Sorbact® kompres
4 x 6 cm 72164-01
7 x 9 cm 72165-01
Cutimed® Sorbact® gaasstrook
2 x 50 cm 72166-00
5 x 200 cm 72167-00

Cutimed® Protect Artikelnummer

crème 28 gr - per 1 72652-00
crème 90 gr - per 12 72652-03
spray 28 ml - per 1 72653-00
spray 28 ml - per 12 72653-01
swab 1 ml - per 5 72654-00
swab 1 ml - per 25 72654-01
swab 3 ml - per 5 72654-02

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® Protect
Huidbescherming. Duurzame bescherming tegen 
invloeden van wondvocht en incontinentie en tegen 
vochtverlies van de huid.
•   Alcoholvrij
•   Vormt gelijkmatige en waterdichte film die  

waterdamp- en zuurstofdoorlatend is

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Cutimed® Gelling Fiber Artikelnummer

5 x 5 cm - per 10 71218-00 
10 x 10 cm - per 10 71218-01 
15 x 15 cm - per 5 71218-02 
2 x 45 cm - per 5 71218-06 

Cutimed® Gelling Fiber 
Wondverband gemaakt van sodium 
carboxymethyl cellulose en versterkende 
vezels met een hoge absorptiecapaciteit. 
Na verticale absorptie van het exsudaat 
verandert het in een zachte gel die een 
vochtig wondmilieu creëert en zich vormt 
naar het wondbed. Het wondverband ondersteunt het 
autolytisch debridement zonder het nieuw gevormde 
weefsel te beschadigen. Het verband mag over de 
wondranden aangebracht worden.

Cutimed® Sorbion® Sachet
Superabsorberend wondverband voor 
wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. Gelvormende kern 
na verticale absorptie van wondvocht. 
Uitstekende retentie (ook onder 
compressie). Creëert een vochtig wondmilieu. 
•   Wondcontactlaag verwijdert op zachte wijze fibrineus 

(geel) beslag en necrotisch weefsel
•   Wordt goed verdragen door de huid omdat het product 

geen bind- of kleefmiddelen bevat
•   Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht

Cutimed® Sorbion® Sachet Artikelnummer

S* 7,5 x 7,5 cm 73232-00
10 x 10 cm 73232-06

Multi Star ø 8 cm 73237-01
ø 14 cm 73237-03

XL 45 x 25 cm 73240-00
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Doel:
Infectie bestrijden (lokaal).

Actie:
Wond reinigen.

Let op:
•  Raadpleeg altijd een huisarts, 

medisch/verpleegkundig specialist of 
wondconsulent

•  Lokale behandeling wondinfectie kan 
een systemische behandeling  
niet vervangen

Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® kompres of 
gaasstrook

Secundair verband 
Cutimed® Sorbion® Sachet 

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor  

verwijderen niet-vitaal weefsel
• Cutimed® Gelling Fiber tussen 

Cutimed® Sorbact® en secundair 
verband om wond op te vullen

Geïnfecteerde wond

Advies wondverzorging voor:  
geïnfecteerd, diep, zeer nat Cutimed® Sorbact®

Bindt puur natuurkundig bacteriën, 
schimmels en endotoxinen aan zich 
welke met elke verbandwissel  
worden verwijderd.
•   Geen risico op ontwikkeling van 

resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven of 

achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•    Laag risico op allergieën
•   Kompressen: max 4 lagen aanbrengen
•   Gaasstroken: voor diepe wonden (bijvoorbeeld fistels). 

Ook geschikt voor behandeling smetten en schimmels.

Product- en bestelinformatie

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Cutimed® Sorbact® Artikelnummer

Cutimed® Sorbact® kompres
4 x 6 cm 72164-01
7 x 9 cm 72165-01
Cutimed® Sorbact® gaasstrook
2 x 50 cm 72166-00
5 x 200 cm 72167-00

Cutimed® Sorbion® Sachet
Superabsorberend wondverband voor 
wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. Gelvormende kern 
na verticale absorptie van wondvocht. 
Uitstekende retentie (ook onder 
compressie). Creëert een vochtig wondmilieu. 
•   Wondcontactlaag verwijdert op zachte wijze fibrineus 

(geel) beslag en necrotisch weefsel
•   Wordt goed verdragen door de huid omdat het product 

geen bind- of kleefmiddelen bevat
•   Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht

Cutimed® Sorbion® Sachet Artikelnummer

S 7,5 x 7,5 cm 73232-00
10 x 10 cm 73232-06
20 x 10 cm 73232-09
15 x 15 cm 73232-12
20 x 20 cm 73232-15
30 x 20 cm 73232-18

Multi Star ø 8 cm 73237-01
ø 14 cm 73237-03

XL 45 x 25 cm 73240-00

Cutimed® Gelling Fiber Artikelnummer

5 x 5 cm - per 10 71218-00 
10 x 10 cm - per 10 71218-01 
15 x 15 cm - per 5 71218-02 
2 x 45 cm - per 5 71218-06 

Cutimed® Gelling Fiber 
Wondverband gemaakt van sodium 
carboxymethyl cellulose en versterkende 
vezels met een hoge absorptiecapaciteit. 
Na verticale absorptie van het exsudaat 
verandert het in een zachte gel die een 
vochtig wondmilieu creëert en zich vormt 
naar het wondbed. Het wondverband ondersteunt het 
autolytisch debridement zonder het nieuw gevormde 
weefsel te beschadigen. Het verband mag over de 
wondranden aangebracht worden.
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Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® gel*

Secundair verband 
Cutimed® Siltec®

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor  

verwijderen niet-vitaal weefsel
• Wond randen beschermen met 

Cutimed® Protect

Advies wondverzorging voor:  
fibrineus beslag, oppervlakkig, 
droog

Product- en bestelinformatie
Cutimed® Sorbact® gel*
Bindt puur natuurkundig bacteriën, schimmels  
en endotoxinen aan zich welke met elke 
verbandwissel worden verwijderd. Acetaat 
kompres geïmpregneerd met hydrogel.
•   Geen risico op ontwikkeling van 

resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven  

of achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•  Laag risico op allergieën
•  Ondersteunt het autolytisch debridement

Cutimed® Sorbact® gel Artikelnummer

7,5 x 7,5 cm 72611-00
7,5 x 15 cm 72611-01
15 x 20 cm 72611-16

Cutimed® Protect Artikelnummer

crème 28 gr - per 1 72652-00
crème 90 gr - per 12 72652-03
spray 28 ml - per 1 72653-00
spray 28 ml - per 12 72653-01
swab 1 ml - per 5 72654-00
swab 1 ml - per 25 72654-01
swab 3 ml - per 5 72654-02

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® Protect
Huidbescherming. Duurzame bescherming tegen 
invloeden van wondvocht en incontinentie en tegen 
vochtverlies van de huid.
•   Alcoholvrij
•   Vormt gelijkmatige en waterdichte film die  

waterdamp- en zuurstofdoorlatend is

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

* Wees voorzichtig met het gebruik van Cutimed Sorbact gel bij gebruik 
onder 5 jaar, of bij lever- en nieraandoeningen (zie gebruiksaanwijzing)

Cutimed® Siltec® 
Schuimverband met superabsorbers dat 
wondvocht verticaal absorbeert, in diverse 
varianten:
•   met niet verklevende wondcontactlaag 

zonder border (standaard). Geschikt voor zeer gevoelige, 
kwetsbare huid. Ook anatomische vorm heel (3D): extra 
dik voor polsterend effect

•   met huidvriendelijk klevende siliconen wond-
contactlaag (PLUS), ook met siliconen border (B) 
beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid. 
Siltec PLUS - ook anatomische vorm heel (2D), Siltec B 
(Border) ook als ovaal en anatomische vorm Sacrum 
(extra brede border om een goede fixatie te garanderen)

Doel:
Reinigen van het wondbed.

Actie:
Creëren en behouden van vochtig 
wondmilieu. 

Let op:
Niet-vitaal weefsel kan de wondgenezing 
vertragen.

In overleg met huisarts, medisch/
verpleegkundig specialist of 
wondconsulent:
•  Autolytisch debridement 

ondersteunen met wondverband
•  Scherp debridement door zorgprofes- 

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean).

Wond met fibrineus 
(geel) beslag

Cutimed® Siltec® Artikelnummer

Cutimed® Siltec® standaard**
5 x 6 cm 73285-00
10 x 10 cm 73285-01
15 x 15 cm 73285-03
Heel (3D) voorgevormd 73286-01
Cutimed® Siltec® PLUS**
5 x 6 cm 73288-00
10 x 10 cm 73288-01
15 x 15 cm 73288-03
Heel (2D) 16 x 24 cm 73288-05
Cutimed® Siltec® B**
7,5 x 7,5 cm 73284-00
12,5 x 12,5 cm 73284-01
22,5 x 22,5 cm 73284-04
7 x 10 cm (ovaal) 73284-14
Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73287-00
Sacrum 23 x 23 cm 73287-01
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Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® HydroControl

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor  

verwijderen niet-vitaal weefsel

Cutimed® HydroControl Artikelnummer

4,5 x 4,5 cm 73231-00
7,5 x 7,5 cm 73231-01
10 x 10 cm 73231-02
15 x 15 cm 73231-03

Advies wondverzorging voor:  
fibrineus beslag, oppervlakkig, 
vochtig

Cutimed® HydroControl
Innovatieve combinatie van een 
waterdampdoorlatende folietoplaag en 
een hydopolymeerkern (gelmatrix) 
die samen een uitstekend 
vermogen bieden tot reguleren 
van de vochtbalans.
•  Stimuleert het autolytisch debridement 
•   Stimuleert de wondgenezing door middel van osmotische 

werking
•  Betrouwbaar exsudaatmanagement 
•  Flexibel, dun en transparant 
•  Kan op maat geknipt worden 
•   Met name geschikt voor wonden waarin de voortgang  

van de wondgenezing stagneert 

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Product- en bestelinformatie

Doel:
Reinigen van het wondbed.

Actie:
Creëren en behouden van vochtig 
wondmilieu. 

Let op:
Niet-vitaal weefsel kan de wondgenezing 
vertragen.

In overleg met huisarts, medisch/
verpleegkundig specialist of 
wondconsulent:
•  Autolytisch debridement 

ondersteunen met wondverband
•  Scherp debridement door zorgprofes- 

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean).

Wond met fibrineus 
(geel) beslag
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Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Alginate

Secundair verband 
Cutisorb® / Multisorb®

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor  

verwijderen niet-vitaal weefsel
• Wond randen beschermen met 

Cutimed® Protect
• Cutimed® Sorbion® Sachet in plaats 

van Cutisorb® / Multisorb® en 
Cutimed® Alginate

Advies wondverzorging voor:  
fibrineus beslag, oppervlakkig, nat

Cutimed® Alginate Artikelnummer

5 x 5 cm 72634-08
10 x 10 cm 72634-09
10 x 20 cm 72634-10
streng 30 cm 72634-11

Product- en bestelinformatie
Cutimed® Alginate
Calcium-natrium alginaat 
(70-30%). In staat om tot 20 keer 
het eigen gewicht aan wondvocht 
te absorberen.  
Het gelerend verband is stabiel 
door non-woven tussenlaag (ook bij verwijderen).
•   Sterk absorberend en gelerend
•   Creëert een vochtig wondmilieu
•   Gemaakt van natuurlijk zeewier
•   In zijn geheel te verwijderen
•   Mag op maat geknipt worden
•   Zacht en plooibaar
•   Licht hemostatisch effect

Cutimed® Protect Artikelnummer

spray 28 ml - per 1 72653-00
spray 28 ml - per 12 72653-01
swab 1 ml - per 5 72654-00
swab 1 ml - per 25 72654-01
swab 3 ml - per 5 72654-02

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® Protect
Huidbescherming. Duurzame bescherming tegen 
invloeden van wondvocht en incontinentie en tegen 
vochtverlies van de huid.
•   Alcoholvrij
•   Vormt gelijkmatige en waterdichte film die  

waterdamp- en zuurstofdoorlatend is

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen
Cutisorb® / Multisorb®

Absorberend wondverband. Door de 
wondcontactlaag (zacht non-woven 
vlies) is de kans op verkleving met de 
wond minimaal. Met antidoorleklaag.

Cutisorb® / Multisorb® Artikelnummer

Cutisorb®

10 x 10 cm 09762-00
10 x 20 cm 09763-00
15 x 25 cm 09764-00
20 x 20 cm 09765-00
20 x 40 cm 09766-00
Multisorb®

10 x 10 cm 71816-29
10 x 20 cm 71816-30
20 x 20 cm 71816-16
20 x 40 cm 71816-21

Doel:
Reinigen van het wondbed.

Actie:
Creëren en behouden van vochtig 
wondmilieu. 

Let op:
Niet-vitaal weefsel kan de wondgenezing 
vertragen.

In overleg met huisarts, medisch/
verpleegkundig specialist of 
wondconsulent:
•  Autolytisch debridement 

ondersteunen met wondverband
•  Scherp debridement door zorgprofes- 

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean).

Wond met fibrineus 
(geel) beslag

Cutimed® Sorbion® Sachet
Superabsorberend wondverband voor 
wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. Gelvormende kern 
na verticale absorptie van wondvocht. 
Uitstekende retentie (ook onder 
compressie). Creëert een vochtig wondmilieu. 
•   Wondcontactlaag verwijdert op zachte wijze fibrineus 

(geel) beslag en necrotisch weefsel
•   Wordt goed verdragen door de huid omdat het product 

geen bind- of kleefmiddelen bevat
•   Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht

Cutimed® Sorbion® Sachet Artikelnummer

S 7,5 x 7,5 cm 73232-00
10 x 10 cm 73232-06
20 x 10 cm 73232-09
15 x 15 cm 73232-12
20 x 20 cm 73232-15
30 x 20 cm 73232-18

Multi Star ø 8 cm 73237-01
ø 14 cm 73237-03

XL 45 x 25 cm 73240-00Cutimed® Protect Artikelnummer

crème 28 gr - per 1 72652-00
crème 90 gr - per 12 72652-03
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Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Sorbion® Sachet

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor  

verwijderen niet-vitaal weefsel

Advies wondverzorging voor:  
fibrineus beslag, oppervlakkig, 
zeer nat

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Product- en bestelinformatie
Cutimed® Sorbion® Sachet
Superabsorberend wondverband voor 
wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. Gelvormende kern 
na verticale absorptie van wondvocht. 
Uitstekende retentie (ook onder compressie). 
Creëert een vochtig wondmilieu. 
•   Wondcontactlaag verwijdert op zachte wijze fibrineus 

(geel) beslag en necrotisch weefsel
•   Wordt goed verdragen door de huid omdat het product 

geen bind- of kleefmiddelen bevat
•   Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht

Cutimed® Sorbion® Sachet Artikelnummer

S 7,5 x 7,5 cm 73232-00
10 x 10 cm 73232-06
20 x 10 cm 73232-09
15 x 15 cm 73232-12
20 x 20 cm 73232-15
30 x 20 cm 73232-18

Multi Star ø 8 cm 73237-01
ø 14 cm 73237-03

XL 45 x 25 cm 73240-00

Doel:
Reinigen van het wondbed.

Actie:
Creëren en behouden van vochtig 
wondmilieu. 

Let op:
Niet-vitaal weefsel kan de wondgenezing 
vertragen.

In overleg met huisarts, medisch/
verpleegkundig specialist of 
wondconsulent:
•  Autolytisch debridement 

ondersteunen met wondverband
•  Scherp debridement door zorgprofes- 

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean).

Wond met fibrineus 
(geel) beslag
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Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Sorbact® gel*

Secundair verband 
Cutimed® Siltec®

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor  

verwijderen niet-vitaal weefsel
• Cutimed® Cavity tussen Cutimed® 

Sorbact® en secundair verband om 
wond op te vullen

• Wond randen beschermen met 
Cutimed® Protect

Advies wondverzorging voor:  
fibrineus beslag, diep, droog Cutimed® Sorbact® gel*

Bindt puur natuurkundig bacteriën, schimmels  
en endotoxinen aan zich welke met elke 
verbandwissel worden verwijderd. Acetaat 
kompres geïmpregneerd met hydrogel. 
•   Geen risico op ontwikkeling van 

resistentie bekend
•   Zonder antibacterieel werkende stoffen af te geven  

of achter te laten in de wond
•   Geen contra-indicaties bekend
•  Laag risico op allergieën
•  Ondersteunt het autolytisch debridement

Product- en bestelinformatie

Cutimed® Sorbact® gel Artikelnummer

7,5 x 7,5 cm 72611-00
7,5 x 15 cm 72611-01
15 x 20 cm 72611-16

Cutimed® Cavity Artikelnummer

5 x 6 cm 72621-00
10 x 10 cm 72621-01
15 x 15 cm 72621-03

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch 
debridement. Verwijdert op 
patiëntvriendelijke wijze niet-vitaal weefsel 
en biofilm uit de wond en helpt optimale 
omstandigheden voor wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Cutimed® Cavity
Zacht en plooibaar schuimverband voor 
diepe wonden. De kleine poriën in Cavity 
minimaliseren de kans op verkleving of 
ingroeien van weefsel.
•  Atraumatisch te verwijderen 
•  Niet-klevend 
•   Groot absorptievermogen met geringe toename van de 

afmeting
•  Heeft geen boven- of onderzijde
•  Kan in geknipt worden 
•  Creëert een vochtig wondmilieu

* Wees voorzichtig met het gebruik van Cutimed Sorbact gel bij gebruik 
onder 5 jaar, of bij lever- en nieraandoeningen (zie gebruiksaanwijzing)

Cutimed® Siltec® 
Schuimverband met superabsorbers dat 
wondvocht verticaal absorbeert, in diverse 
varianten:
•   met niet verklevende wondcontactlaag 

zonder border (standaard). Geschikt voor zeer gevoelige, 
kwetsbare huid. Ook anatomische vorm heel (3D): extra 
dik voor polsterend effect

•   met huidvriendelijk klevende siliconen wond-
contactlaag (PLUS), ook met siliconen border (B) 
beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid. 
Siltec PLUS - ook anatomische vorm heel (2D), Siltec B 
(Border) ook als ovaal en anatomische vorm Sacrum 
(extra brede border om een goede fixatie te garanderen)

Doel:
Reinigen van het wondbed.

Actie:
Creëren en behouden van vochtig 
wondmilieu. 

Let op:
Niet-vitaal weefsel kan de wondgenezing 
vertragen.

In overleg met huisarts, medisch/
verpleegkundig specialist of 
wondconsulent:
•  Autolytisch debridement 

ondersteunen met wondverband
•  Scherp debridement door zorgprofes- 

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean).

Wond met fibrineus 
(geel) beslag

Cutimed® Protect Artikelnummer

crème 28 gr - per 1 72652-00
crème 90 gr - per 12 72652-03
spray 28 ml - per 1 72653-00
spray 28 ml - per 12 72653-01
swab 1 ml - per 5 72654-00
swab 1 ml - per 25 72654-01
swab 3 ml - per 5 72654-02

Cutimed® Protect
Huidbescherming. Duurzame bescherming tegen 
invloeden van wondvocht en incontinentie en tegen 
vochtverlies van de huid.
•   Alcoholvrij
•   Vormt gelijkmatige en waterdichte film die  

waterdamp- en zuurstofdoorlatend is

Cutimed® Siltec® Artikelnummer

Cutimed® Siltec® standaard**
5 x 6 cm 73285-00
10 x 10 cm 73285-01
15 x 15 cm 73285-03
Heel (3D) voorgevormd 73286-01
Cutimed® Siltec® PLUS**
5 x 6 cm 73288-00
10 x 10 cm 73288-01
15 x 15 cm 73288-03
Heel (2D) 16 x 24 cm 73288-05
Cutimed® Siltec® B**
7,5 x 7,5 cm 73284-00
12,5 x 12,5 cm 73284-01
22,5 x 22,5 cm 73284-04
7 x 10 cm (ovaal) 73284-14
Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73287-00
Sacrum 23 x 23 cm 73287-01
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Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Alginate

Secundair verband 
Cutimed® Siltec®

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor  

verwijderen niet-vitaal weefsel
• Wond randen beschermen met 

Cutimed® Protect

Advies wondverzorging voor:  
fibrineus beslag, diep, vochtig

Cutimed® Alginate* Artikelnummer

5 x 5 cm 72634-08
10 x 10 cm 72634-09
streng 30 cm 72634-11

Product- en bestelinformatie
Cutimed® Alginate
Calcium-natrium alginaat 
(70-30%). In staat om tot 20 keer 
het eigen gewicht aan wondvocht 
te absorberen.  
Het gelerend verband is stabiel door 
non-woven tussenlaag (ook bij verwijderen).
•   Sterk absorberend en gelerend
•   Creëert een vochtig wondmilieu
•   Gemaakt van natuurlijk zeewier
•   In zijn geheel te verwijderen
•   Mag op maat geknipt worden
•   Zacht en plooibaar
•   Licht hemostatisch effect

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Doel:
Reinigen van het wondbed.

Actie:
Creëren en behouden van vochtig 
wondmilieu. 

Let op:
Niet-vitaal weefsel kan de wondgenezing 
vertragen.

In overleg met huisarts, medisch/
verpleegkundig specialist of 
wondconsulent:
•  Autolytisch debridement 

ondersteunen met wondverband
•  Scherp debridement door zorgprofes- 

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean).

Wond met fibrineus 
(geel) beslag

Cutimed® Siltec® 
Schuimverband met superabsorbers dat 
wondvocht verticaal absorbeert, in diverse 
varianten:
•   met niet verklevende wondcontactlaag 

zonder border (standaard). Geschikt voor zeer gevoelige, 
kwetsbare huid. Ook anatomische vorm heel (3D): extra 
dik voor polsterend effect

•   met huidvriendelijk klevende siliconen wond-
contactlaag (PLUS), ook met siliconen border (B) 
beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid. 
Siltec PLUS - ook anatomische vorm heel (2D), Siltec B 
(Border) ook als ovaal en anatomische vorm Sacrum 
(extra brede border om een goede fixatie te garanderen)

Cutimed® Protect Artikelnummer

crème 28 gr - per 1 72652-00
crème 90 gr - per 12 72652-03
spray 28 ml - per 1 72653-00
spray 28 ml - per 12 72653-01
swab 1 ml - per 5 72654-00
swab 1 ml - per 25 72654-01
swab 3 ml - per 5 72654-02

Cutimed® Protect
Huidbescherming. Duurzame bescherming tegen 
invloeden van wondvocht en incontinentie en tegen 
vochtverlies van de huid.
•   Alcoholvrij
•   Vormt gelijkmatige en waterdichte film die  

waterdamp- en zuurstofdoorlatend is

Cutimed® Siltec® Artikelnummer

Cutimed® Siltec® standaard*
5 x 6 cm 73285-00
10 x 10 cm 73285-01
15 x 15 cm 73285-03
Heel (3D) voorgevormd 73286-01
Cutimed® Siltec® PLUS*
5 x 6 cm 73288-00
10 x 10 cm 73288-01
15 x 15 cm 73288-03
Heel (2D) 16 x 24 cm 73288-05
Cutimed® Siltec® B*
7,5 x 7,5 cm 73284-00
12,5 x 12,5 cm 73284-01
10 x 22,5 cm 73284-06
7 x 10 cm (ovaal) 73284-14
Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73287-00
Sacrum 23 x 23 cm 73287-01
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Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Alginate

Secundair verband 
Cutisorb® / Multisorb®

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor  

verwijderen niet-vitaal weefsel
• Wond randen beschermen met 

Cutimed® Protect
• Cutimed® Sorbion® Sachet in plaats  

van Cutisorb® / Multisorb®

Advies wondverzorging voor:  
fibrineus beslag, diep, nat

Cutimed® Alginate Artikelnummer

5 x 5 cm 72634-08
10 x 10 cm 72634-09
10 x 20 cm 72634-10
streng 30 cm 72634-11

Product- en bestelinformatie

Cutimed® Protect Artikelnummer

crème 28 gr - per 1 72652-00
crème 90 gr - per 12 72652-03
spray 28 ml - per 1 72653-00
spray 28 ml - per 12 72653-01
swab 1 ml - per 5 72654-00
swab 1 ml - per 25 72654-01
swab 3 ml - per 5 72654-02

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® Protect
Huidbescherming. Duurzame bescherming tegen 
invloeden van wondvocht en incontinentie en tegen 
vochtverlies van de huid.
•   Alcoholvrij
•   Vormt gelijkmatige en waterdichte film die  

waterdamp- en zuurstofdoorlatend is

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Cutimed® Alginate
Calcium-natrium alginaat 
(70-30%). In staat om tot 20 keer het 
eigen gewicht aan wondvocht te 
absorberen. Het gelerend verband is 
stabiel door non-woven tussenlaag (ook bij verwijderen).
•   Sterk absorberend en gelerend
•   Creëert een vochtig wondmilieu
•   Gemaakt van natuurlijk zeewier
•   In zijn geheel te verwijderen
•   Mag op maat geknipt worden
•   Zacht en plooibaar
•   Licht hemostatisch effect

Doel:
Reinigen van het wondbed.

Actie:
Creëren en behouden van vochtig 
wondmilieu. 

Let op:
Niet-vitaal weefsel kan de wondgenezing 
vertragen.

In overleg met huisarts, medisch/
verpleegkundig specialist of 
wondconsulent:
•  Autolytisch debridement 

ondersteunen met wondverband
•  Scherp debridement door zorgprofes- 

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean).

Wond met fibrineus 
(geel) beslag

Cutisorb® / Multisorb®

Absorberend wondverband. Door de 
wondcontactlaag (zacht non-woven 
vlies) is de kans op verkleving met de 
wond minimaal. Met antidoorleklaag.

Cutisorb®/Multisorb® Artikelnummer

Cutisorb®

10 x 10 cm 09762-00
10 x 20 cm 09763-00
15 x 25 cm 09764-00
20 x 20 cm 09765-00
20 x 40 cm 09766-00
Multisorb®

10 x 10 cm 71816-29
10 x 20 cm 71816-30
20 x 20 cm 71816-16
20 x 40 cm 71816-21

Cutimed® Sorbion® Sachet
Superabsorberend wondverband voor 
wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. Gelvormende kern 
na verticale absorptie van wondvocht. 
Uitstekende retentie (ook onder 
compressie). Creëert een vochtig wondmilieu. 
•   Wondcontactlaag verwijdert op zachte wijze fibrineus 

(geel) beslag en necrotisch weefsel
•   Wordt goed verdragen door de huid omdat het product 

geen bind- of kleefmiddelen bevat
•   Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht

Cutimed® Sorbion® Sachet Artikelnummer

S 7,5 x 7,5 cm 73232-00
10 x 10 cm 73232-06
20 x 10 cm 73232-09
15 x 15 cm 73232-12
20 x 20 cm 73232-15
30 x 20 cm 73232-18

Multi Star ø 8 cm 73237-01
ø 14 cm 73237-03

XL 45 x 25 cm 73240-00
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Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Alginate

Secundair verband 
Cutimed® Sorbion® Sachet

Overweeg
• Cutimed® DebriClean voor  

verwijderen niet-vitaal weefsel
• Wond randen beschermen met 

Cutimed® Protect

Cutimed® Alginate Artikelnummer

5 x 5 cm 72634-08
10 x 10 cm 72634-09
10 x 20 cm 72634-10
streng 30 cm 72634-11

Advies wondverzorging voor:  
fibrineus beslag, diep, zeer nat

Product- en bestelinformatie

Cutimed® DebriClean Artikelnummer

9 cm x 13 cm 76170-00

Cutimed® DebriClean
Debridement pad voor mechanisch debridement. 
Verwijdert op patiëntvriendelijke wijze  
niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond  
en helpt optimale omstandigheden voor 
wondgenezing te creëren.
•   Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvloeistof
•   Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte 

witte vezels voor makkelijk loskomend debris/necrose - 
stevige blauwe vezels voor hardnekkig debris/necrose

•   Handlus ondersteunt optimaal gebruik
•   Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, 

ook als er sprake is van huidkeratosen

Doel:
Reinigen van het wondbed.

Actie:
Creëren en behouden van vochtig 
wondmilieu. 

Let op:
Niet-vitaal weefsel kan de wondgenezing 
vertragen.

In overleg met huisarts, medisch/
verpleegkundig specialist of 
wondconsulent:
•  Autolytisch debridement 

ondersteunen met wondverband
•  Scherp debridement door zorgprofes- 

sional die bevoegd en bekwaam is
•  Als scherp debridement niet kan: 

overweeg debridement pad (Cutimed 
DebriClean).

Wond met fibrineus 
(geel) beslag

Cutimed® Alginate
Calcium-natrium alginaat 
(70-30%). In staat om tot 20 keer 
het eigen gewicht aan wondvocht 
te absorberen.  
Het gelerend verband is stabiel door 
non-woven tussenlaag (ook bij verwijderen).
•   Sterk absorberend en gelerend
•   Creëert een vochtig wondmilieu
•   Gemaakt van natuurlijk zeewier
•   In zijn geheel te verwijderen
•   Mag op maat geknipt worden
•   Zacht en plooibaar
•   Licht hemostatisch effect

Cutimed® Sorbion® Sachet
Superabsorberend wondverband voor 
wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. Gelvormende kern 
na verticale absorptie van wondvocht. 
Uitstekende retentie (ook onder 
compressie). Creëert een vochtig wondmilieu. 
•   Wondcontactlaag verwijdert op zachte wijze fibrineus 

(geel) beslag en necrotisch weefsel
•   Wordt goed verdragen door de huid omdat het product 

geen bind- of kleefmiddelen bevat
•   Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht

Cutimed® Sorbion® Sachet Artikelnummer

S 7,5 x 7,5 cm 73232-00
10 x 10 cm 73232-06
20 x 10 cm 73232-09
15 x 15 cm 73232-12
20 x 20 cm 73232-15
30 x 20 cm 73232-18

Multi Star ø 8 cm 73237-01
ø 14 cm 73237-03

XL 45 x 25 cm 73240-00

Cutimed® Protect Artikelnummer

crème 28 gr - per 1 72652-00
crème 90 gr - per 12 72652-03
spray 28 ml - per 1 72653-00
spray 28 ml - per 12 72653-01
swab 1 ml - per 5 72654-00
swab 1 ml - per 25 72654-01
swab 3 ml - per 5 72654-02

Cutimed® Protect
Huidbescherming. Duurzame bescherming tegen 
invloeden van wondvocht en incontinentie en tegen 
vochtverlies van de huid.
•   Alcoholvrij
•   Vormt gelijkmatige en waterdichte film die  

waterdamp- en zuurstofdoorlatend is
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Granulerende wond

Doel:
Wondbed beschermen.

Actie:
Creëren of behouden van vochtig 
wondmilieu.

Let op:
Schakel bij hypergranulatie, 
stagnerende wondgenezing of een 
zeer natte rode wond een huisarts, 
medisch/verpleegkundig specialist 
of wondconsulent in.

Advies wondverzorging voor:  
granulerend, oppervlakkig, droog

Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Gel

Secundair verband 
Cutimed® Siltec®

Product- en bestelinformatie

Cutimed® Gel Artikelnummer

8 gr. 72610-00
15 gr. 72610-01
25 gr. 72610-02

Cutimed® Gel
Transparante en vormloze hydrogel.  
Ondersteunt het autolytisch debridement.
•   Effectief debridement van necrotisch weefsel en 

fibrineus (geel) beslag
•   Zonder conserveermiddelen om het risico van 

allergische reacties tot een minimum te beperken
•   Transparant
•   Eenvoudig aan te brengen (met bijgesloten 

steriele applicator)

Cutimed® Siltec® 
Schuimverband met superabsorbers dat 
wondvocht verticaal absorbeert, in diverse 
varianten:
•   met niet verklevende wondcontactlaag 

zonder border (standaard). Geschikt voor zeer gevoelige, 
kwetsbare huid. Ook anatomische vorm heel (3D): extra 
dik voor polsterend effect

•   met huidvriendelijk klevende siliconen wond-
contactlaag (PLUS), ook met siliconen border (B) 
beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid. 
Siltec PLUS - ook anatomische vorm heel (2D), Siltec B 
(Border) ook als ovaal en anatomische vorm Sacrum 
(extra brede border om een goede fixatie te garanderen)

Cutimed® Siltec® Artikelnummer

Cutimed® Siltec® standaard*
5 x 6 cm 73285-00
10 x 10 cm 73285-01
15 x 15 cm 73285-03
Heel (3D) voorgevormd 73286-01
Cutimed® Siltec® PLUS*
5 x 6 cm 73288-00
10 x 10 cm 73288-01
15 x 15 cm 73288-03
Heel (2D) 16 x 24 cm 73288-05
Cutimed® Siltec® B*
7,5 x 7,5 cm 73284-00
12,5 x 12,5 cm 73284-01
10 x 22,5 cm 73284-06
7 x 10 cm (ovaal) 73284-14
Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73287-00
Sacrum 23 x 23 cm 73287-01
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Granulerende wond

Doel:
Wondbed beschermen.

Actie:
Creëren of behouden van vochtig 
wondmilieu.

Let op:
Schakel bij hypergranulatie, 
stagnerende wondgenezing of een 
zeer natte rode wond een huisarts, 
medisch/verpleegkundig specialist 
of wondconsulent in.

Advies wondverzorging voor:  
granulerend, oppervlakkig,  
vochtig

Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Siltec®

Product- en bestelinformatie
Cutimed® Siltec® 
Schuimverband met superabsorbers dat 
wondvocht verticaal absorbeert, in diverse 
varianten:
•   met niet verklevende wondcontactlaag 

zonder border (standaard). Geschikt voor zeer gevoelige, 
kwetsbare huid. Ook anatomische vorm heel (3D): extra 
dik voor polsterend effect

•   met huidvriendelijk klevende siliconen wond-
contactlaag (PLUS), ook met siliconen border (B) 
beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid. 
Siltec PLUS - ook anatomische vorm heel (2D), Siltec B 
(Border) ook als ovaal en anatomische vorm Sacrum 
(extra brede border om een goede fixatie te garanderen)

Cutimed® Siltec® Artikelnummer

Cutimed® Siltec® standaard*
5 x 6 cm 73285-00
10 x 10 cm 73285-01
15 x 15 cm 73285-03
Heel (3D) voorgevormd 73286-01
Cutimed® Siltec® PLUS*
5 x 6 cm 73288-00
10 x 10 cm 73288-01
15 x 15 cm 73288-03
Heel (2D) 16 x 24 cm 73288-05
Cutimed® Siltec® B*
7,5 x 7,5 cm 73284-00
12,5 x 12,5 cm 73284-01
22,5 x 22,5 cm 73284-04
7 x 10 cm (ovaal) 73284-14
Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73287-00
Sacrum 23 x 23 cm 73287-01
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Granulerende wond

Doel:
Wondbed beschermen.

Actie:
Creëren of behouden van vochtig 
wondmilieu.

Let op:
Schakel bij hypergranulatie, 
stagnerende wondgenezing of een 
zeer natte rode wond een huisarts, 
medisch/verpleegkundig specialist 
of wondconsulent in.

Advies wondverzorging voor:  
granulerend, oppervlakkig, nat

Behandeladvies

Primair verband
Cutimed® Gelling Fiber

Secundair verband
Cutimed® Siltec®

Overweeg
Cutimed® Sorbion® Sana in plaats van 
Cutimed® Gelling Fiber en Cutimed® 
Siltec®

Product- en bestelinformatie
Cutimed® Siltec® 
Schuimverband met superabsorbers dat 
wondvocht verticaal absorbeert, in diverse 
varianten:
•   met niet verklevende wondcontactlaag 

zonder border (standaard). Geschikt voor zeer gevoelige, 
kwetsbare huid. Ook anatomische vorm heel (3D): extra 
dik voor polsterend effect

•   met huidvriendelijk klevende siliconen wond-
contactlaag (PLUS), ook met siliconen border (B) 
beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid. 
Siltec PLUS - ook anatomische vorm heel (2D), Siltec B 
(Border) ook als ovaal en anatomische vorm Sacrum 
(extra brede border om een goede fixatie te garanderen)

Cutimed® Sorbion® Sana 
Superabsorberend wondverband voor 
wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. Gelvormende kern 
na verticale absorptie van wondvocht. 
Uitstekende retentie (ook onder 
compressie). Creëert een vochtig wondmilieu. 
•   Wondcontactlaag voorkomt verkleven aan het wondbed
•   Wordt goed verdragen door de huid omdat het product 

geen bind- of kleefmiddelen bevat
•   Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht

Cutimed® Gelling Fiber Artikelnummer

5 x 5 cm - per 10 71218-00 
10 x 10 cm - per 10 71218-01 
15 x 15 cm - per 5 71218-02 
2 x 45 cm - per 5 71218-06 

Cutimed® Gelling Fiber 
Wondverband gemaakt van sodium 
carboxymethyl cellulose en versterkende 
vezels met een hoge absorptiecapaciteit. 
Na verticale absorptie van het exsudaat 
verandert het in een zachte gel die een 
vochtig wondmilieu creëert en zich vormt 
naar het wondbed. Het wondverband ondersteunt het 
autolytisch debridement zonder het nieuw gevormde 
weefsel te beschadigen. Het verband mag over de 
wondranden aangebracht worden.

Cutimed® Sorbion® Sana Artikelnummer

8,5 x 8,5 cm - per 10 73233-00 
12 x 12 cm - per 10 73233-03 
12 x 12 cm - per 25 73233-04 
12 x 22 cm - per 10 73233-06 
12 x 22 cm - per 25 73233-07
22 x 22 cm - per 10 73233-09 

Cutimed® Siltec® Artikelnummer

Cutimed® Siltec® standaard*
5 x 6 cm 73285-00
10 x 10 cm 73285-01
15 x 15 cm 73285-03
Heel (3D) voorgevormd 73286-01
Cutimed® Siltec® PLUS*
5 x 6 cm 73288-00
10 x 10 cm 73288-01
15 x 15 cm 73288-03
Heel (2D) 16 x 24 cm 73288-05
Cutimed® Siltec® B*
7,5 x 7,5 cm 73284-00
12,5 x 12,5 cm 73284-01
22,5 x 22,5 cm 73284-04
7 x 10 cm (ovaal) 73284-14
Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73287-00
Sacrum 23 x 23 cm 73287-01
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Granulerende wond

Behandeladvies

Doel:
Wondbed beschermen.

Actie:
Creëren of behouden van vochtig 
wondmilieu.

Let op:
Schakel bij hypergranulatie, 
stagnerende wondgenezing of een 
zeer natte rode wond een huisarts, 
medisch/verpleegkundig specialist 
of wondconsulent in.

Advies wondverzorging voor:  
granulerend, oppervlakkig,  
zeer nat

Product- en bestelinformatie

Primair verband 
Cutimed® Sorbion® Sana

Cutimed® Sorbion® Sana Artikelnummer

8,5 x 8,5 cm - per 10 73233-00 
12 x 12 cm - per 10 73233-03 
12 x 12 cm - per 25 73233-04 
12 x 22 cm - per 10 73233-06 
12 x 22 cm - per 25 73233-07
22 x 22 cm - per 10 73233-09 

Cutimed® Sorbion® Sana 
Superabsorberend wondverband voor 
wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. Gelvormende kern 
na verticale absorptie van wondvocht. 
Uitstekende retentie (ook onder 
compressie). Creëert een vochtig wondmilieu. 
•   Wondcontactlaag voorkomt verkleven aan het wondbed
•   Wordt goed verdragen door de huid omdat het product 

geen bind- of kleefmiddelen bevat
•   Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht
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Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Gel

Secundair verband 
Cutimed® Siltec®

Cutimed® Gel Artikelnummer

8 gr. 72610-00
15 gr. 72610-01
25 gr. 72610-02

Granulerende wond

Doel:
Wondbed beschermen.

Actie:
Creëren of behouden van vochtig 
wondmilieu.

Let op:
Schakel bij hypergranulatie, 
stagnerende wondgenezing of een 
zeer natte rode wond een huisarts, 
medisch/verpleegkundig specialist 
of wondconsulent in.

Advies wondverzorging voor:  
granulerend, diep, droog Cutimed® Gel

Transparante en vormloze hydrogel.  
Ondersteunt het autolytisch debridement.
•   Effectief debridement van necrotisch weefsel en 

fibrineus (geel) beslag
•   Zonder conserveermiddelen om het risico van 

allergische reacties tot een minimum te beperken
•   Transparant
•   Eenvoudig aan te brengen (met bijgesloten 

steriele applicator)

Product- en bestelinformatie
Cutimed® Siltec® 
Schuimverband met superabsorbers dat 
wondvocht verticaal absorbeert, in diverse 
varianten:
•   met niet verklevende wondcontactlaag 

zonder border (standaard). Geschikt voor zeer gevoelige, 
kwetsbare huid. Ook anatomische vorm heel (3D): extra 
dik voor polsterend effect

•   met huidvriendelijk klevende siliconen wond-
contactlaag (PLUS), ook met siliconen border (B) 
beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid. 
Siltec PLUS - ook anatomische vorm heel (2D), Siltec B 
(Border) ook als ovaal en anatomische vorm Sacrum 
(extra brede border om een goede fixatie te garanderen)

Cutimed® Siltec® Artikelnummer

Cutimed® Siltec® standaard*
5 x 6 cm 73285-00
10 x 10 cm 73285-01
15 x 15 cm 73285-03
Heel (3D) voorgevormd 73286-01
Cutimed® Siltec® PLUS*
5 x 6 cm 73288-00
10 x 10 cm 73288-01
15 x 15 cm 73288-03
Heel (2D) 16 x 24 cm 73288-05
Cutimed® Siltec® B*
7,5 x 7,5 cm 73284-00
12,5 x 12,5 cm 73284-01
22,5 x 22,5 cm 73284-04
7 x 10 cm (ovaal) 73284-14
Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73287-00
Sacrum 23 x 23 cm 73287-01
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Granulerende wond

Doel:
Wondbed beschermen.

Actie:
Creëren of behouden van vochtig 
wondmilieu.

Let op:
Schakel bij hypergranulatie, 
stagnerende wondgenezing of een 
zeer natte rode wond een huisarts, 
medisch/verpleegkundig specialist 
of wondconsulent in.

Advies wondverzorging voor:  
granulerend, diep, vochtig

Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Gelling Fiber

Secundair verband 
Cutimed® Siltec®

Product- en bestelinformatie
Cutimed® Siltec® 
Schuimverband met superabsorbers dat 
wondvocht verticaal absorbeert, in diverse 
varianten:
•   met niet verklevende wondcontactlaag 

zonder border (standaard). Geschikt voor zeer gevoelige, 
kwetsbare huid. Ook anatomische vorm heel (3D): extra 
dik voor polsterend effect

•   met huidvriendelijk klevende siliconen wond-
contactlaag (PLUS), ook met siliconen border (B) 
beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid. 
Siltec PLUS - ook anatomische vorm heel (2D), Siltec B 
(Border) ook als ovaal en anatomische vorm Sacrum 
(extra brede border om een goede fixatie te garanderen)

Cutimed® Siltec® Artikelnummer

Cutimed® Siltec® standaard*
5 x 6 cm 73285-00
10 x 10 cm 73285-01
15 x 15 cm 73285-03
Heel (3D) voorgevormd 73286-01
Cutimed® Siltec® PLUS*
5 x 6 cm 73288-00
10 x 10 cm 73288-01
15 x 15 cm 73288-03
Heel (2D) 16 x 24 cm 73288-05
Cutimed® Siltec® B*
7,5 x 7,5 cm 73284-00
12,5 x 12,5 cm 73284-01
22,5 x 22,5 cm 73284-04
7 x 10 cm (ovaal) 73284-14
Sacrum 17,5 x 17,5 cm 73287-00
Sacrum 23 x 23 cm 73287-01

Cutimed® Gelling Fiber Artikelnummer

5 x 5 cm - per 10 71218-00 
10 x 10 cm - per 10 71218-01 
15 x 15 cm - per 5 71218-02 
2 x 45 cm - per 5 71218-06 

Cutimed® Gelling Fiber 
Wondverband gemaakt van sodium 
carboxymethyl cellulose en versterkende 
vezels met een hoge absorptiecapaciteit. 
Na verticale absorptie van het exsudaat 
verandert het in een zachte gel die een 
vochtig wondmilieu creëert en zich vormt 
naar het wondbed. Het wondverband ondersteunt het 
autolytisch debridement zonder het nieuw gevormde 
weefsel te beschadigen. Het verband mag over de 
wondranden aangebracht worden.
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Granulerende wond

Doel:
Wondbed beschermen.

Actie:
Creëren of behouden van vochtig 
wondmilieu.

Let op:
Schakel bij hypergranulatie, 
stagnerende wondgenezing of een 
zeer natte rode wond een huisarts, 
medisch/verpleegkundig specialist 
of wondconsulent in.

Advies wondverzorging voor:  
granulerend, diep, nat

Behandeladvies

Primair verband 
Cutimed® Gelling Fiber

Secundair verband 
Cutisorb® / Multisorb®

Overweeg
• Cutimed® Sorbion® Sachet in plaats  

van Cutisorb® / Multisorb®

• Wond randen beschermen met 
Cutimed® Protect

Product- en bestelinformatie

Cutimed® Gelling Fiber Artikelnummer

5 x 5 cm - per 10 71218-00 
10 x 10 cm - per 10 71218-01 
15 x 15 cm - per 5 71218-02 
2 x 45 cm - per 5 71218-06 

Cutimed® Gelling Fiber 
Wondverband gemaakt van sodium 
carboxymethyl cellulose en versterkende 
vezels met een hoge absorptiecapaciteit. 
Na verticale absorptie van het exsudaat 
verandert het in een zachte gel die een 
vochtig wondmilieu creëert en zich vormt 
naar het wondbed. Het wondverband ondersteunt het 
autolytisch debridement zonder het nieuw gevormde 
weefsel te beschadigen. Het verband mag over de 
wondranden aangebracht worden.

Cutimed® Sorbion® Sachet
Superabsorberend wondverband voor 
wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. Gelvormende kern 
na verticale absorptie van wondvocht. 
Uitstekende retentie (ook onder 
compressie). Creëert een vochtig wondmilieu. 
•   Wondcontactlaag verwijdert op zachte wijze fibrineus 

(geel) beslag en necrotisch weefsel
•   Wordt goed verdragen door de huid omdat het product 

geen bind- of kleefmiddelen bevat
•   Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht

Cutimed® Sorbion® Sachet Artikelnummer

S 7,5 x 7,5 cm 73232-00
10 x 10 cm 73232-06
20 x 10 cm 73232-09
15 x 15 cm 73232-12
20 x 20 cm 73232-15
30 x 20 cm 73232-18

Multi Star ø 8 cm 73237-01
ø 14 cm 73237-03

XL 45 x 25 cm 73240-00

Cutisorb® / Multisorb®

Absorberend wondverband. Door de 
wondcontactlaag (zacht non-woven 
vlies) is de kans op verkleving met de 
wond minimaal. Met antidoorleklaag.

Cutisorb® / Multisorb® Artikelnummer

Cutisorb®

10 x 10 cm 09762-00
10 x 20 cm 09763-00
15 x 25 cm 09764-00
20 x 20 cm 09765-00
20 x 40 cm 09766-00
Multisorb®

10 x 10 cm 71816-29
10 x 20 cm 71816-30
20 x 20 cm 71816-16
20 x 40 cm 71816-21

Cutimed® Protect Artikelnummer

crème 28 gr - per 1 72652-00
crème 90 gr - per 12 72652-03
spray 28 ml - per 1 72653-00
spray 28 ml - per 12 72653-01
swab 1 ml - per 5 72654-00
swab 1 ml - per 25 72654-01
swab 3 ml - per 5 72654-02

Cutimed® Protect
Huidbescherming. Duurzame bescherming tegen 
invloeden van wondvocht en incontinentie en tegen 
vochtverlies van de huid.
•   Alcoholvrij
•   Vormt gelijkmatige en waterdichte film die  

waterdamp- en zuurstofdoorlatend is

35

inhoudsopgave

Vragen? Onze medisch adviseurs helpen u graag  

https://medical.essity.nl/contact.html


Granulerende wond

Behandeladvies

Doel:
Wondbed beschermen.

Actie:
Creëren of behouden van vochtig 
wondmilieu.

Let op:
Schakel bij hypergranulatie, 
stagnerende wondgenezing of een 
zeer natte rode wond een huisarts, 
medisch/verpleegkundig specialist 
of wondconsulent in.

Advies wondverzorging voor:  
granulerend, diep, zeer nat

Product- en bestelinformatie

Primair verband 
Cutimed® Gelling Fiber

Secundair verband 
Cutimed® Sorbion® Sachet

Cutimed® Sorbion® Sachet
Superabsorberend wondverband voor 
wonden die matig tot zeer veel 
wondvocht afgeven. Gelvormende kern 
na verticale absorptie van wondvocht. 
Uitstekende retentie (ook onder 
compressie). Creëert een vochtig wondmilieu. 
•   Wondcontactlaag verwijdert op zachte wijze fibrineus 

(geel) beslag en necrotisch weefsel
•   Wordt goed verdragen door de huid omdat het product 

geen bind- of kleefmiddelen bevat
•   Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht

Cutimed® Sorbion® Sachet Artikelnummer

S 7,5 x 7,5 cm 73232-00
10 x 10 cm 73232-06
20 x 10 cm 73232-09
15 x 15 cm 73232-12
20 x 20 cm 73232-15
30 x 20 cm 73232-18

Multi Star ø 8 cm 73237-01
ø 14 cm 73237-03

XL 45 x 25 cm 73240-00

Cutimed® Gelling Fiber Artikelnummer

5 x 5 cm - per 10 71218-00 
10 x 10 cm - per 10 71218-01 
15 x 15 cm - per 5 71218-02 
2 x 45 cm - per 5 71218-06 

Cutimed® Gelling Fiber 
Wondverband gemaakt van sodium 
carboxymethyl cellulose en versterkende 
vezels met een hoge absorptiecapaciteit. 
Na verticale absorptie van het exsudaat 
verandert het in een zachte gel die een 
vochtig wondmilieu creëert en zich vormt 
naar het wondbed. Het wondverband ondersteunt het 
autolytisch debridement zonder het nieuw gevormde 
weefsel te beschadigen. Het verband mag over de 
wondranden aangebracht worden.
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Epithelialiserende wond

Doel:
Beschermen van kwetsbaar  
nieuw weefsel.

Advies wondverzorging voor:  
epithelialiserend, oppervlakkig, 
droog

Behandeladvies

Primair verband 
Leukoplast® Leukomed® T plus 
(skin sensitive)

Overweeg
Leukoplast® Leukomed®  
(skin sensitive) in plaats van 
Leukoplast® Leukomed® T plus  
(skin sensitive)

Product- en bestelinformatie

Leukoplast® Leukomed® T plus Artikelnummer

Leukoplast® Leukomed® T plus*
7,2 x 5 cm 72382-06

10 x 20 cm 72382-15
Leukoplast® Leukomed® T plus skin sensitive
7,2 x 5 cm 76178-00

8 x 10 cm 76178-01

8 x 15 cm 76178-02

10 x 25 cm 76178-03

Leukoplast®  Leukomed® Artikelnummer

Leukoplast®  Leukomed®

7,2 x 5 cm 72380-07

10 x 20 cm 72380-10
Leukoplast®  Leukomed® skin sensitive
7,2 x 5 cm 71239-04

8 x 10 cm 71239-05

8 x 15 cm 71239-06

Leukoplast® Leukomed®  
T plus (skin sensitive)
Transparante eilandpleister met een 
absorberend, niet verklevend 
wondkussen. Bedekt en beschermt 
oppervlakkige wonden tegen vocht 
en bacteriën van buitenaf. 
Leukomed T plus is geschikt voor de normale en gevoelige 
huid. Leukomed T plus skin sensitive met siliconen kleeflaag 
is geschikt voor de zeer gevoelige en kwetsbare huid.

Leukoplast® Leukomed®  
(skin sensitive) 
Steriele, zachte non-woven 
eilandpleister met een absorberend, 
niet verklevend wondkussen. Bedekt 
en beschermt oppervlakkige wonden. 
Leukomed is geschikt voor de normale en gevoelige huid. 
Leukomed skin sensitive met siliconen kleeflaag is 
geschikt voor de zeer gevoelige en kwetsbare huid.
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Behandeladvies

Primair verband 
Leukoplast® Leukomed® T plus  
(skin sensitive)

Overweeg
Leukoplast® Leukomed®  
(skin sensitive) in plaats van 
Leukoplast® Leukomed® T plus  
(skin sensitive)

Epithelialiserende wond

Doel:
Beschermen van kwetsbaar  
nieuw weefsel.

Advies wondverzorging voor:  
epithelialiserend, oppervlakkig, 
vochtig

Product- en bestelinformatie

Leukoplast® Leukomed® T plus Artikelnummer

Leukoplast® Leukomed® T plus*
7,2 x 5 cm 72382-06

10 x 20 cm 72382-15
Leukoplast® Leukomed® T plus skin sensitive
7,2 x 5 cm 76178-00

8 x 10 cm 76178-01

8 x 15 cm 76178-02

10 x 25 cm 76178-03

Leukoplast®  Leukomed® Artikelnummer

Leukoplast®  Leukomed®

7,2 x 5 cm 72380-07

10 x 20 cm 72380-10
Leukoplast®  Leukomed® skin sensitive
7,2 x 5 cm 71239-04

8 x 10 cm 71239-05

8 x 15 cm 71239-06

Leukoplast® Leukomed®  
T plus (skin sensitive)
Transparante eilandpleister met een 
absorberend, niet verklevend 
wondkussen. Bedekt en beschermt 
oppervlakkige wonden tegen vocht 
en bacteriën van buitenaf. 
Leukomed T plus is geschikt voor de normale en gevoelige 
huid. Leukomed T plus skin sensitive met siliconen kleeflaag 
is geschikt voor de zeer gevoelige en kwetsbare huid.

Leukoplast® Leukomed®  
(skin sensitive) 
Steriele, zachte non-woven 
eilandpleister met een absorberend, 
niet verklevend wondkussen. Bedekt 
en beschermt oppervlakkige wonden. 
Leukomed is geschikt voor de normale en gevoelige huid. 
Leukomed skin sensitive met siliconen kleeflaag is 
geschikt voor de zeer gevoelige en kwetsbare huid.
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Aanvullend advies

Houd bij aanbrengen/fixeren op 
anatomisch uitdagende locaties rekening 
met richting van bewegen van 
lichaamsdeel en eventuele rek in 
producten: kies zo nodig volvlakfixatie voor 
betrouwbare fixatie. Verkrijgbaar met 
hypoallergene polyacrylaat kleeflaag 
(Fixomull stretch/transparent) en siliconen 
kleeflaag voor de zeer gevoelige of 
kwetsbare huid (Fixomull skin sensitive). 

Fixatietips

Tussen de tenen
Productadvies:
Cutimed Siltec (L) / Cutimed Siltec PLUS

Bal van de voet
Productadvies:
Cutimed Siltec (L) / Cutimed Siltec PLUS

Hiel
Productadvies:
Cutimed Siltec (Sorbact) Sacrum

Hals / Hoofd
Productadvies:
Cutimed Siltec B / Cutimed Siltec Sorbact

Vinger
Productadvies:
Cutimed Siltec B (ovaal)

Dit advies geldt ook voor tenen
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Fixatiewijzer, met een fixatie- 
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verwijderen. Inclusief bestelinformatie.

inhoudsopgave

https://medical.essity.nl/downloads.html
https://medical.essity.nl/downloads.html
https://medical.essity.nl/downloads.html
https://medical.essity.nl/downloads.html
https://medical.essity.nl/downloads.html


Contact

Heeft u vragen? 
Neem dan contact met ons op:

Essity Netherlands BV 
Arnhemse Bovenweg 120 
3708 AH Zeist, Nederland 
030 - 69 84 700

medical.cs.nl@essity.com 
www.medical.essity.nl
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