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Cutimed® DebriClean

Altijd  
veilig in 
gebruik

Snel en effectief debridement

Elimineer snel en effectief  
vertragende factoren van het  
wondgenezingsproces3

Effectief debridement1,2

Bindt bacteriën4

> 99% verwijdering van biofilm2

1  JB4 40031810, In vitro evaluation of the cleansing effect of Cutimed® DebriClean and Cutisoft Cotton.  
August 2018, BSN medical data on file. 

2  JB4 40031908, In vitro evaluation of removal of viable biofilm by Cutimed® DebriClean and Cutisoft Cotton. August 2018, 
BSN medical data on file.

3 EWMA, EWMA document: Debridement. 2013, European Wound Management Association. p. 1-49.
4  JB4 40031811, In vitro evaluation of the bacterial adhesion to Cutimed® DebriClean and Cutisoft Cotton.  

July 2018, BSN medical data on file.

Omschrijving Artikel-
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Inhoud detail-
verpakking

Inhoud  
verzendkarton

Z-index
nummer

Cutimed DebriClean  
9 cm x 13 cm

76170-00 5 12 16779355

 



Zachte witte vezels voor 
makkelijk loskomend debris

De stevige blauwe vezels kunnen  
zelfs hardnekkig debris aan

Geperforeerde tussenlaag ondersteunt  
absorptie van exsudaat

Schuimlaag absorbeert exsudaat  
tijdens het debrideren van het wondbed

Sterk klevende laag verbindt  
de toplaag met de schuimkern 

Bedrukte toplaag bevordert  
correct gebruik en vermindert  
doorlekken van exsudaat

Handlus ondersteunt optimaal gebruik

Blisterverpakking kan worden 
gebruikt om spoelvloeistof aan te 
brengen. Afhankelijk van de klinische 
praktijk en richtlijnen, kunnen alle 
gebruikelijke spoelvloeistoffen 
worden gebruikt. 

Twee soorten vezels voor optimaal debridement

De stevige blauwe vezels 
kunnen zelfs hardnekkig 
debris aan en verwijderen 
dit uit het wondbed. 

De zachte witte vezels zijn 
specifiek ontworpen om  

niet-vitaal weefsel, biofilm en 
micro-organismen te verwijderen.  

Cutimed® DebriClean effectiever dan Cutisoft® Cotton bij hardnekkig  
te verwijderen debris 
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Figuur 1: Deze test is uitgevoerd met een proteinekorst die vergelijkbaar is met hardnekkig debris.

De innovatieve, veilige en effectieve debridement pad

Bij complex genezende wonden vormen niet-vitaal weefsel en biofilm factoren die de wondgenezing kunnen 
vertragen. Om de omstandigheden voor wondgenezing te optimaliseren, moet niet-vitaal weefsel worden 
verwijderd en bacteriële belasting worden verminderd3. Cutimed® DebriClean is speciaal ontworpen voor 
mechanisch debridement van het wondbed ter ondersteuning van de wondbehandeling.

Het verwijderen van niet-vitaal weefsel draagt bij aan het creëeren van ideale omstandigheden voor 
wondgenezing. Het innovatieve design van Cutimed® DebriClean ondersteunt effectief en snel debridement.  
Dankzij de combinatie van stevige en zachte vezels wordt zelfs hardnekkig debris verwijderd.  
Cutimed® DebriClean bindt daarnaast op effectieve wijze bacteriën en verwijdert deze uit de wond. 

Ontdek Cutimed® DebriClean Effectief mechanisch debridement


