
Cutimed® Gelling Fiber
Gelvormend fiber verband

Eigenschappen en functies
Cutimed Gelling Fiber is een fiber verband gemaakt van 
natriumcarboxymethyl cellulose (CMC) en versterkende 
vezels. Het absorbeert verticaal en heeft hoge absorptie
capaciteit. Na opname van wondvocht verandert het in een 
zachte gel die een vochtig wondmilieu creëert en zich 
vormt naar het wondbed. Het ondersteunt het autolytisch 
debridement zonder het nieuw gevormde weefsel te 
beschadigen.

Eigenschappen
• Verticale absorptie voorkomt maceratie. 

• Behoudt een vochtig wondmilieu, ondersteunt  
autolytisch debridement.

• Vormt zich uitstekend naar het wondbed: verminderd 
dode ruimte.

• Toepasbaar in combinatie met compressietherapie. 

• Het product kan op maat geknipt worden.

• Beide zijden van het product kunnen op de wond 
worden aangebracht.

• Verkleeft niet aan het wondbed en is gemakkelijk in zijn 
geheel te verwijderen. Atraumatische verwijdering 
voorkomt schade aan nieuw gevormd weefsel en pijn 
tijdens de verbandwissel. 

Samenstelling
• Natriumcarboxymethyl cellulose.

• Versterkende vezels van polyethyleen met hoge  
dichtheid van polyethyleentereftalaat (CMC).

Wisselfrequentie
Cutimed Gelling Fiber mag maximaal 7 dagen blijven 
zitten, behalve bij brandwonden en donorsites, waar het 
maximaal 14 dagen mag blijven zitten. 

Toepassingen  
Cutimed Gelling Fiber is vezelverband dat wondvocht 
vasthoudt in wonden die matig tot zeer veel wondvocht 
afgeven, die oppervlakkig of diep zijn en waarvan de 
wondbodem bedekt is met granulatieweefsel en/of 
fibrineus beslag, bijvoorbeeld:

• Ulcus cruris venosum, decubitus (cat. 24) en  
diabetische voet.

• Chirurgische wonden (bijv. postoperatief, secundair 
genezende wonden en donorsites).

• Tweedegraads brandwonden.

• Oncologische wonden.

• Taumatische wonden (bijv. schaafwonden en skin tears).

Contra-indicaties
• Cutimed Gelling Fiber is niet bedoeld als alternatief voor 

Cutisoft (cotton). 

• Cutimed Gelling Fiber is niet bedoeld voor gebruik in 
lichaamsholtes of in gesloten wonden.

• Een infectie is geen contraindicatie voor het gebruik 
van Cutimed Gelling Fiber.

Assortiment

Omschrijving Artikelnummer Inhoud per doos Z-indexnummer AIP excl. BTW

Cutimed® Gelling Fiber

5x5 cm 71218-00 10 stuks 17034892 € 24,00

10x10 cm 71218-01 10 stuks 17034906 € 86,00

15x15 cm 71218-02 5 stuks 17034914 € 94,75

2x45 cm 71218-06 5 stuks 17034922 € 40,50
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