
De Cutimed® pictogrammen ondersteunen het kiezen van het juiste 
wondverband voor secundair of complex genezende wonden.

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

  Bij alle andere wonden: informeer altijd de huisarts, medisch/verpleegkundig  
specialist of wondconsulent zodat indien nodig diagnostiek plaats kan 
vinden. 

De productinformatie kan niet worden aangemerkt als medisch advies.

Zie ook www.cutimed.nl voor meer informatie: productbladen, brochures, 
publicaties en videos.

Cutimed® assortiment
Product- en bestelinformatie

Cutimed® Sorbion
Artikel
nummer 

Afmeting Inhoud 
per 
doos

Inhoud 
verzend-
karton

Z-index
nummer

Cutimed Sorbion Sachet S 
Superabsorberend verband

73232-00 7,5 x 7,5 cm 10 76 16187962
73232-01 7,5 x 7,5 cm 25 60 16187970
73232-06 10 x 10 cm 10 76 16187989
73232-07 10 x 10 cm 25 38 16187997
73232-09 20 x 10 cm 10 47 16188020
73232-10 20 x 10 cm 25 22 16188039
73232-12 15 x 15 cm 10 32 16188004
73232-13 15 x 15 cm 25 16 16188012
73232-15 20 x 20 cm 10 21 16188047
73232-16 20 x 20 cm 10 13 16188055
73232-18 30 x 20 cm 10 21 16188063

Cutimed Sorbion Sachet S 
Drainage 
Superabsorberend  
splitverband

73241-00 10 x 10 cm 10 76 16211723

Cutimed Sorbion Sachet 
Multi Star 
Superabsorberend verband met 
flexibele ronde vorm 

73237-01 ø 8 cm 10 76 16188098
73237-03 ø 14 cm 10 32 16188101

Cutimed Sorbion Sachet XL 
Superabsorberend verband voor 
grote oppervlakken 

73240-00 45 x 25 cm 10 10 16188071

Cutimed Sorbion Sorbact
Superabsorberend verband 
met bacteriënbindende Sorbact 
wondcontactlaag

72698-00 10 x 10 cm 10 12 16187172
72698-01 10 x 20 cm 10 6 16187180
72698-02 20 x 20 cm 10 4 16187199
72698-03 20 x 30 cm 10 4 16187202

Cutimed® Siltec® Artikel
nummer 

Afmeting Inhoud 
per 
doos

Inhoud 
verzend-
karton

Z-index
nummer

Cutimed Siltec (standaard)
Schuimverband met 
superabsorbers en  
niet verklevende siliconen 
wondcontactlaag

Hiel 3D

73285-00 5 x 6 cm 10 10 15390527
73285-01 10 x 10 cm 10 10 15389847
73285-02 10 x 20 cm 10 10 15389863
73285-03 15 x 15 cm 10 10 15389901
73285-04 20 x 20 cm 5 10 15389936
73286-01 voorgevormd 5 6 15730395

Cutimed Siltec L (Light)
Dun schuimverband  
met superabsorbers en  
niet verklevende siliconen 
wondcontactlaag

73283-00 5 x 6 cm 10 10 15389952
73283-01 10 x 10 cm 10 10 15389979
73283-02 15 x 15 cm 10 10 15390004

Cutimed Siltec PLUS

Schuimverband met 
superabsorbers en 
huidvriendelijk klevende  
siliconen wondcontactlaag

Hiel 2D 

73288-00 5 x 6 cm 10 10 15930971
73288-01 10 x 10 cm 10 10 15931005
73288-02 10 x 20 cm 10 10 15930963
73288-03 15 x 15 cm 10 10 15931021
73288-04 20 x 20 cm 5 10 15931048
73288-05 16 x 24 cm 5 10 15930998

Cutimed Siltec B (Border)
Schuimverband met 
superabsorbers en 
huidvriendelijk klevende siliconen 
wondcontactlaag en border

Ovaal

Sacrum

73284-00 7,5 x 7,5 cm 10 10 15390306
73284-01 12,5 x 12,5 cm 10 10 15390314
73284-06 10 x 22,5 cm 10 10 15930726
73284-03 17,5 x 17,5 cm 5 10 15390322
73284-04 22,5 x 22,5 cm 5 10 15550613
73284-14 7 x 10 cm 10 10 16286502
73284-21 13 x 16 cm 5 10 16813715
73287-00 17,5 x 17,5 cm 5 10 15517462
73287-01 23 x 23 cm 5 10 15550621

Cutimed Siltec Sorbact
Schuimverband met 
superabsorbers en 
bacteriënbindende Sorbact 
wondcontactlaag en  
huidvriendelijk klevende siliconen 
border

Ovaal

Sacrum

73251-00 7,5 x 7,5 cm 10 10 15802205
73251-14 10 x 22,5 cm 10 10 16595912
73251-01 12,5 x 12,5 cm 10 10 15802213
73251-02 15 x 15 cm 10 10 15802221
73251-03 17,5 x 17,5 cm 5 10 15802248
73251-04 22,5 x 22,5 cm 5 10 15802256
73251-18 7 x 10 cm 10 10 16595920
73251-05 17,5 x 17,5 cm 5 10 15802264
73251-06 23 x 23 cm 5 10 15802272

 

Cutimed® Sorbact® Artikel
nummer 

Afmeting Inhoud 
per 
doos

Inhoud 
verzend-
karton

Z-index
nummer

Cutimed Sorbact absorberend 
verband
Absorberend wondverband 
met bacteriënbindende Sorbact 
wondcontactlaag

72161-01 7 x 9 cm 5 16 14982269
72162-01 10 x 10 cm 5 16 14982277
72163-00 10 x 20 cm 20 2 14982234

Cutimed Sorbact kompres
Kompres (acetaat) met bacteriën-
bindende Sorbact wondcontactlaag

72164-01 4 x 6 cm 5 24 14982285
72165-01 7 x 9 cm 5 24 14982293

Cutimed Sorbact gaasstrook
Gaasstrook met bacteriënbindende 
Sorbact wondcontactlaag met 
katoen

72166-00 2 x 50 cm 20 6 14982242
72167-00 5 x 200 cm 10 6 14982250

Cutimed Sorbact gel
Bacteriënbindend (acetaat) kompres 
geïmpregneerd met hydrogel

72611-00 7,5 x 7,5 cm 10 36 15299201
72611-01 7,5 x 15 cm 10 20 15299228
72611-16 15 x 20 cm 5 8 16860853

Cutimed Sorbact Hydroactive B
Wondverband met 
bacteriënbindende Sorbact 
wondcontactlaag en 
hydropolymeerkern (gelmatrix)  
en klevende borderrand

79933-00 7 x 8,5 cm 10 10 15833410
79933-02 14 x 14 cm 10 10 15833445
79933-03 19 x 19 cm 10 10 15833488
79933-04 14 x 24 cm 10 10 15833453
79933-01 24 x 24 cm 5 10 15833496

Cutimed Siltec Sorbact
Schuimverband met 
superabsorbers en 
bacteriënbindende Sorbact 
wondcontactlaag en huidvriendelijk 
klevende siliconen border

Ovaal
Sacrum

73251-00 7,5 x 7,5 cm 10 10 15802205
73251-14 10 x 22,5 cm 10 10 16595912
73251-01 12,5 x 12,5 cm 10 10 15802213
73251-02 15 x 15 cm 10 10 15802221
73251-03 17,5 x 17,5 cm 5 10 15802248
73251-04 22,5 x 22,5 cm 5 10 15802256
73251-18 7 x 10 cm 10 10 16595920
73251-05 17,5 x 17,5 cm 5 10 15802264
73251-06 23 x 23 cm 5 10 15802272

Cutimed Sorbion Sorbact
Superabsorberend wondverband 
met bacteriënbindende Sorbact 
wondcontactlaag

72698-00 10 x 10 cm 10 12 16187172
72698-01 10 x 20 cm 10 6 16187180
72698-02 20 x 20 cm 10 4 16187199
72698-03 20 x 30 cm 10 4 16187202

Cutimed® (overig)
Artikel
nummer 

Afmeting Inhoud 
per 
doos

Inhoud 
verzend-
karton

Z-index
nummer

Cutimed HydroControl
Hydropolymeer verband

73231-00 4,5 x 4,5 cm 10 30 16198964
73231-01 7,5 x 7,5  cm 10 30 16198972
73231-02 10 x 10  cm 10 10 16198948
73231-03 15 x 15  cm 5 10 16198956

Cutimed Epiona 
Collageenverband

73229-00 5 x 5 cm 10 5 16252284
73229-01 10 x 10 cm 10 5 16252292

Cutimed Hydro L (Light)
Dun zelfklevend transparant 
hydrocolloïd wondverband

72636-00 5 x 25 cm 12 5 15575934
72636-01 7,5 x 7,5 cm 10 20 15390497
72636-02 10 x 10  cm 10 20 15390500
72636-03 15 x 15  cm 5 16 15390519

Cutimed Hydro B (Border)
Zelfklevend hydrocolloïd
wondverband met border
Sacrum

72635-00 7,5 x 7,5 cm 5 20 15390446
72635-01 10 x 10  cm 5 20 15390454
72635-02 15 x 15  cm 5 16 15390470
72635-03 15 x 18 cm 3 16 15390489

Cutimed Cavity
Schuimverband (niet verklevend) 
voor diepe wonden

72621-00 5 x 6 cm 10 10 15390330
72621-01 10 x 10 cm 10 10 15390349
72621-02 15 x 2 cm 10 10 15390357
72621-03 15 x 15 cm 5 10 15390365

Cutimed Alginate
Alginaat verband 

72634-00 5 x 5 cm 10 10 15390551
72634-01 10 x 10 cm 10 10 15390578
72634-02 10 x 20 cm 10 10 15390411
72634-03 2,5 x 30 cm 5 10 15390373

Cutimed Gel
Transparante hydrogel 

72610-00 8 gr 10 8 15297969
72610-01 15 gr 10 8 15297977
72610-02 25 gr 10 8 15297985

Cutimed DebriClean
Pad voor mechanisch 
debridement

76170-00 9 x 13 cm 5 5 16779355

Cutimed ACUTE
Hydraterende huidverzorgende 
mousse op basis van urea

72641-14 40 ml 1 30 15489949
72641-05 125 ml 1 24 15489957

Cutimed PROTECT
Huid- en wondrandbeschermer

72653-00 spray 28 ml 1 12 15925927
72653-01 spray 28 ml 12 4 15925935
72654-00 swab 1 ml 5 24 15927008
72654-01 swab 1 ml 25 6 15927016
72654-02 swab 3 ml 5 20 15927024
72652-00 crème 28 gr 1 12 15925900
72652-03 crème 90 gr 12 4 15925919

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
medical.cs.nl@essity.com
www.cutimed.nl
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Legenda

  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

Bekijk de Cutimed Sorbact video op www.cutimed.nl
Bekijk de Cutimed Siltec video op www.cutimed.nl

Bekijk de Cutimed Sorbion video op www.cutimed.nl

Interesse in de  
Cutimed Wondwijzer app?  
Download via:
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Product- 
omschrijving

Bindt bacteriën en schimmels en voorkomt 
infecties dankzij de effectieve Sorbact 
wondcontactlaag:
• Absorberend verband
• Kompres
• Gaasstrook.

Bindt bacteriën en schimmels 
en voorkomt infecties 
dankzij de effectieve Sorbact 
wondcontactlaag. Acetaat 
kompres geïmpregneerd met 
hydrogel.

Bindt bacteriën en schimmels 
en voorkomt infecties 
dankzij de effectieve 
Sorbact wondcontactlaag. 
De schuimkern absorbeert 
wondvocht verticaal, 
superabsorbers dragen bij aan 
retentie. 

Bindt bacteriën en schimmels 
en voorkomt infecties dankzij de 
effectieve Sorbact wondcontactlaag. 
De superabsorberende kern 
zorgt voor een krachtig 
exsudaatmanagement. 

Bindt bacteriën en schimmels 
en voorkomt infecties dank-
zij de effectieve Sorbact 
wondcontactlaag. De 
hydropolymeerkern absorbeert 
wondvocht verticaal en stimuleert 
het autolytisch debridement. Met 
huidvriendelijke klevende border. 

Schuimverband met super-
absorbers en niet verklevende 
wondcontactlaag zonder border. 
Ook dunne variant (L) beschikbaar. 
Geschikt voor zeer gevoelige, 
kwetsbare huid.

Schuimverband met super-
absorbers en huidvriendelijk 
klevende siliconen 
wondcontactlaag (PLUS). 
Ook met siliconen border (B) 
beschikbaar. Geschikt voor 
normale of gevoelige huid.

Suparbsorberend, hypoallergeen 
wondverband voor wonden die 
veel tot zeer veel wondvocht 
afgeven. Gelerende kern na 
absorptie van wondvocht. 
Creëert een vochtig wondmilieu.

Hydroactieve zelfklevende 
hydropolymeer gelmatrix met 
folietoplaag dat patiëntvriendelijk 
autolytisch debridement en 
wondgenezing stimuleert op basis 
van osmotische werking. Creëert 
een vochtig wondmilieu.

Wondverband op basis van 
90% rundercollageen en 10% 
calciumalginaat. Bindt proteasen 
(MMP’s) en zorgt er voor dat in 
wonden waarin de wondgenezing 
stagneert de vorming van 
granulatie- en epitheelweefsel 
mogelijk wordt.

Zelfklevende, hydrocolloïde 
verbanden. Na absorberen van 
wondvocht vormt zich een zachte 
hydrocolloïd gel in de wond.

Superabsorberend en zeer 
plooibaar schuimverband. 
Voorkomt ingroeien van nieuw 
weefsel.

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).

Transparante en vormloze 
hydrogel. Ondersteunt het 
autolytisch debridement.

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.

Huidverzorgende mousse op 
basis van urea. Bindt vocht, 
hydrateert de huid intensief 
en voorkomt vochtverlies. 
Eenvoudig toe te passen, 
trekt snel in en maakt de huid 
niet vet.

Huidbescherming. Duurzame 
bescherming tegen invloeden 
van wondvocht en incontinentie 
en tegen vochtverlies van de 
huid.

Indicaties Voor gecontamineerde, gekoloniseerde of 
geïnfecteerde wonden die weinig tot veel 
wondvocht afgeven:
•  Complex genezende wonden, bijv. veneuze 

ulcera, diabetische ulcera, decubitus
•  Postchirurgische en/of opengesprongen 

wonden
•   Acute wonden, bijv. wonden na de excisie 

van fistels en abcessen
•  Preventief op niet-geïnfecteerde, wondvocht 

producerende wonden.

Voor droge gecontamineerde, 
gekoloniseerde of geïnfecteerde 
wonden of bij droge necrose of 
fibrineus (geel) beslag: 
•  Complex genezende wonden, 

bijv. veneuze ulcera, diabetische 
ulcera, decubitus

•  Postchirurgische en/of 
opengesprongen wonden

•   Acute wonden, bijv. wonden 
na de excisie van fistels en 
abcessen

•  Preventief op niet-geïnfecteerde, 
droge wonden.

Voor gecontamineerde, 
gekoloniseerde en geïnfecteerde 
wonden, die weinig tot veel vocht 
afgeven:
•   Complex genezende wonden, 

bijv. veneuze ulcera, diabetische 
ulcera, decubitus

•  Postchirurgische en/of 
opengesprongen wonden

•   Acute wonden, bijv. wonden 
na de excisie van fistels en 
abcessen

•  Preventief op niet-geïnfecteerde, 
wondvocht producerende 
wonden.

Voor gecontamineerde, gekoloniseerde 
of geïnfecteerde wonden die veel tot 
zeer veel wondvocht afgeven:
•  Complex genezende wonden, bijv. 

veneuze ulcera, diabetische ulcera, 
decubitus

•  Postchirurgische en/of 
opengesprongen wonden

•  Acute wonden, bijv. wonden na de 
excisie van fistels en abcessen

•  Preventief op niet-geïnfecteerde, 
zeer veel wondvocht producerende 
wonden.

Voor gecontamineerde, gekoloni-
seerde of geïnfecteerde wonden 
die (matig) vochtig zijn en waarin 
stimuleren van het autolytisch 
debridement wenselijk is:
•  Complex genezende wonden, 

bijv. veneuze ulcera, diabetische 
ulcera, decubitus

•  Postchirurgische en/of 
opengesprongen wonden

•   Acute wonden, bijv. wonden na de 
excisie van fistels en abcessen

•  Preventief op niet-geïnfecteerde, 
wondvocht producerende wonden.

Betrouwbaar exsudaatmanagement 
in wonden die weinig, matig of veel 
wondvocht afgeven:
•   Complex genezende wonden, 

bijv. veneuze ulcera, diabetische 
ulcera, decubitus

•   Acute wonden, bijv. donor sites 
en tweedegraads brandwonden

•   Postchirurgische en/of 
opengesprongen wonden.

Betrouwbaar exsudaatmanage-
ment in wonden die weinig, matig 
of veel wondvocht afgeven:
•   Complex genezende wonden, 

bijv. diabetische ulcera, 
decubitus

•   Acute wonden, bijv. donor sites
•   Postchirurgische en/of 

opengesprongen wonden.

Betrouwbaar exsudaatmanage-
ment bij wonden die veel of zeer 
veel wondvocht afgeven: 
•  Complex genezende wonden, 

bijv. veneuze ulcera, diabetische 
ulcera, decubitus

•   Acute wonden, bijv. wonden 
na de excisie van fistels en 
abcessen

•  Oncologische ulcera
•  Postchirurgische en/of 

opengesprongen wonden. 

Betrouwbaar exsudaatmanagement 
in wonden met weinig tot matige 
hoeveelheden wondvocht, met 
fibrineus (geel) of necrotisch weefsel 
die niet geïnfecteerd zijn: 
•  Complex genezende wonden, bijv. 

veneuze ulcera, diabetische ulcera, 
decubitus

•  Acute wonden met secundaire 
wondgenezing

•  Postchirurgische en/of 
opengesprongen wonden.

Voor oppervlakkige en diepe 
wonden waarin de wondgenezing 
stagneert, die weinig tot matig 
wondvocht afgeven en die vrij zijn 
van infectie en necrose:
•  Complex genezende wonden, 

bijv. veneuze ulcera, diabetische 
ulcera, decubitus

•  Acute wonden met secundaire 
wondgenezing.

Voor absorberen wondvocht en 
creëren vochtig wondmilieu. 

Cutimed® Hydro L (Light):
•  Epithelialiserende wonden
•  Oppervlakkige brandwonden. 

Cutimed® Hydro B (Border):
•   Complex genezende wonden, 

bijv. veneuze ulcera, diabetische 
ulcera, decubitus

•   Donor sites.

Voor diepe en/of ondermijnde, 
wonden die weinig tot veel 
wondvocht afgeven:
•   Complex genezende wonden, 

bijv. diabetische ulcera, 
decubitus 

•   Acute wonden met 
secundaire wondgenezing

•  Postchirurgische en/of 
opengesprongen wonden.

Voor oppervlakkige en diepe 
wonden die matig tot veel 
wondvocht afgeven:
•  Complex genezende 

wonden, bijv. veneuze ulcera, 
diabetische ulcera, decubitus

•  Acute wonden, bijv. donor 
sites en tweedegraads 
brandwonden

•   Postchirurgische en/of 
opengesprongen wonden.     

Voor oppervlakkige en diepe 
droge wonden:
•  Complex genezende won-

den, bijv. veneuze ulcera, 
diabetische ulcera, decubitus

•   Acute wonden met  
secundaire wondgenezing.

Patiëntvriendelijk en snel  
debridement in:
•  Complex genezende wonden, bijv. 

diabetische ulcera, veneuze en 
arteriële ulcera, decubitus

•  Postoperatieve en acute wonden, 
bijv. brandwonden

•  Secundair genezende wonden.

•  Zeer droge huid bijv. bij 
patiënten met diabetes of 
veneuze ulcera

•  Onder latexvrije therapeutisch 
elastische kousen te 
gebruiken.

•  Bescherming wondranden
•  Bescherming huid rondom 

de wond
•  Bescherming intacte en 

geïrriteerde huid 
•  Voorkomt verweking.

Toepassing Siltec (standaard)   Siltec L Hydro L         Hydro B Geschikt voor de zeer droge 
en kwetsbare huid.

•  Spray: voor grote 
oppervlakken

•  Swab: voor nauwkeurig 
aanbrengen (wondrand bijv.)

•  Crème: zeer geschikt voor 
intacte kwetsbare huid, ook 
als huidverzorging.

Eigenschappen 
en functies

Bindt micro-organismen welke met elke 
verbandwissel worden verwijderd:
•  Geen risico op ontwikkeling van resistentie 

bekend
•  Voorkomt de aanwezigheid van extra 

endotoxinen in de wond
•  Geen contra-indicaties bekend
•  Laag risico op allergieën
•  Kompressen: max 4 lagen aanbrengen
•  Gaasstroken: voor bijv. diepe wonden 

(fistels), bij smetten en tussen tenen.

Bindt micro-organismen welke 
met elke verbandwissel worden 
verwijderd:
•   Idem aan Cutimed Sorbact en 

daarnaast;
•  Geïmpregneerd met hydrogel 
•  Ondersteunt het autolytisch 

debridement.

Bindt micro-organismen welke 
met elke verbandwissel worden 
verwijderd:
•  Idem aan Cutimed Sorbact en 

daarnaast;
•  Huidvriendelijk klevende  

siliconen border 
•  Creëert vochtig wondmilieu
•  Douchebestendig.

Bindt micro-organismen welke met elke 
verbandwissel worden verwijderd:
•  Idem aan Cutimed Sorbact en 

daarnaast;
•  De gelvormende kern neemt zeer 

grote hoeveelheden wondvocht op  
en houdt deze vast (retentie) 

•  Ook geschikt voor gebruik onder 
compressie

•  Vermindert risico op verweking
•  De hydrofobe buitenlaag vermindert 

het risico op lekkage
•  Creëert vochtig wondmilieu.

Bindt micro-organismen welke 
met elke verbandwissel worden 
verwijderd:
•  Idem aan Cutimed Sorbact en 

daarnaast;
•  Kleefrand van polysulfaathydrogel 

voor betrouwbare en huid-
vriendelijke fixatie

•  Stimuleert autolytisch debridement
•  Creëert vochtig wondmilieu
•  Douchebestendig.

•   Niet verklevende siliconen 
wondcontactlaag

•  Verticale absorptie
•  Creëert vochtig wondmilieu
•  Siltec (standaard) 

-  ook anatomische vorm hiel (3D): 
extra dik voor polsterend effect.

•  Huidvriendelijk klevende 
siliconen wondcontactlaag  
(en border)

•  Verticale absorptie
•  Creëert vochtig wondmilieu
•   Siltec PLUS 

-  ook anatomische vorm hiel 
(2D): extra dik voor polsterend 
effect 

•  Siltec B (Border) 
- douchebestendig 
- ook ovaal 
-  ook anatomische vorm Sacrum: 

extra dik voor polsterend effect.

•  Neemt zeer grote hoeveelheden 
wondvocht op, ook onder 
compressie

•  Verwijdert op zachte wijze 
fibrineus (geel) beslag en 
necrotisch weefsel 

•  Zeer huidvriendelijk omdat 
het product geen bind- of 
kleefmiddelen bevat

•  Beide zijden kunnen op de 
wond worden aangebracht

• Geen secundair verband nodig
•  Bij fixatie rekening houden met 

zwellen van verband.

•  Stimuleert het autolytisch 
debridement 

•  Stimuleert de wondgenezing 
•  Betrouwbare verticale absorptie
•  Comfortabel, dun en transparant
•  Kan op maat geknipt worden
•  Zelfklevend
•  Flexi-poriën, waterdampdoorla-

tende folie en de gelmatrix bieden 
optimaal exsudaatmanagement.

•   Het collageen komt overeen met 
de menselijke dermis

•  Bindt proteasen (MMP’s) welke 
de wondgenezing nadelig 
kunnen beïnvloeden 

•  Zorgt ervoor dat in wonden waar 
de wondgenezing stagneert 
de vorming van granulatie- en 
epitheelweefsel mogelijk wordt

•  Volledig resorbeerbaar, mag 
in meerdere lagen worden 
aangebracht.

Cutimed® Hydro L (Light):  
extra dun en transparant. Maakt 
visuele inspectie van de wond 
mogelijk. Ook huidbeschermende 
onderlaag bij (kritische) fixatie. 

Cutimed® Hydro B (Border):  
met zelfklevende border en 
afgeschuinde randen voor een 
betere hechting en een minimaal 
risico op lekken.

•  Atraumatisch te verwijderen
•  Niet-klevend
•   Zacht en plooibaar
•   Groot absorptievermogen 

met geringe toename van de 
afmeting

•   Kan in geknipt worden
•  Creëert een vochtig wond-

milieu.

•   Sterk absorberend en 
gelerend

•  Creëert een vochtig wond-
milieu 

•  Gemaakt van natuurlijk 
zeewier

•   In zijn geheel te verwijderen
•   Mag op maat geknipt worden
•   Zacht en plooibaar
•  Licht hemostatisch effect.

•   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 applicator).

•  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
•  Blisterverpakking kan worden gebruikt 

om spoelvloeistof aan te brengen
•  Absorbeert wondvocht en reinigt huid 

rondom de wond, ook als er sprake is 
van huidkeratosen.

•  Brengt balans in het 
vochtgehalte van de huid

• Maakt huid zacht en soepel
•  Stabiliseert de natuurlijke 

werking van de huid
•  Stimuleert regeneratie van de 

opperhuid
• Vermindert jeuk
•  Niet aanbrengen in het 

gezicht.

•  Alcoholvrij
•  Vormt gelijkmatige 

en waterdichte film 
die waterdamp- en 
zuurstofdoorlatend is.


