Cutimed Sorbact
®

®

Bacteriënbindend wondverband

Cutimed®
Sorbact®

bindt bacteriën,
zo help je antimicrobiële
resistentie te
voorkomen

Uniek en
eenvoudig in
gebruik

Hals

Hand

Door te kiezen voor een speciale vorm of door de
borderrand in te knippen (knip niet in het schuim)
kan Cutimed ® Siltec ® Sorbact ® voor alle
lichaamsdelen worden gebruikt, zelfs op de
anatomisch meest uitdagende locaties.

Onderbuik

Knieholte

Zijkant voet

Sacrum

Teen

Compleet assortiment voor infectiemanagement
Mate wondvocht

Cutimed® Sorbact®
Hydroactive B

oppervlakkige
wonden

Cutimed® Siltec®
Sorbact®

Cutimed® Sorbion®
Sorbact®

Cutimed® Sorbact®
absorberend wondverband

Cutimed® Sorbact® gaasstroken

oppervlakkige
en diepe wonden

Cutimed® Sorbact®
gel*
Cutimed® Sorbact® kompres

* Bevordert autolytisch debridement in wonden met
fibrineus (geel) beslag en/of necrose.

Het is tijd om een nieuwe weg
in te slaan. Het is tijd om voor
groen te gaan!
Vanwege het puur natuurkundige werkingsmechanisme bindt en verwijdert
Cutimed® Sorbact® bacteriën en schimmels zonder het vrijkomen van antibacterieel
werkende stoffen. De werkzaamheid is gebaseerd op hydrofobe interactie. Cutimed
Sorbact heeft sterk hydrofobe (waterafstotende) eigenschappen. Ook bacteriën en
schimmels hebben hydrofobe eigenschappen en worden daardoor onomkeerbaar aan
het wondverband gebonden. Met iedere verbandwissel worden de gebonden
bacteriën en schimmels gemakkelijk en efficiënt uit de wond verwijderd.
Ervaar zelf de effectiviteit van Cutimed® Sorbact®. Samen kunnen we infectie
management veiliger maken in elk opzicht.

Veilig

Geen contraindicaties bekend

Makkelijk
Bindt bacteriën
en schimmels

Bewezen
klinische
resultaten*

Voor meer informatie over Cutimed ®
Sorbact ®'s puur natuurkundig
werkingsmechanisme, bezoek ons
Cutimed ® YouTube-kanaal:
* Demonstrated ability to reduce bacterial burden in critically colonized wounds up to 73% 1
1

Mosti et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot
study. J Wound Care. 2015 Mar;24(3):121-2; 124-7

Cutimed® Sorbact® bindt puur
natuurkundig bacteriën en schimmels
veilig aan zich
H20*
microorganisme

Binding op basis van
hydrofobe interactie

Bacteriën gebonden aan de
Sorbact ® wondcontactlaag

Een gekoloniseerde, geïnfecteerde wond

Cutimed® Sorbact® wordt rechtstreeks toegepast
op de wond. Bacteriën en schimmels worden
gebonden aan de Sorbact® wondcontactlaag.
(Gebruik in droge wonden Cutimed Sorbact gel)

Bacteriën en schimmels worden verwijderd met
elke verbandwissel

Cutimed® Sorbact®
Werkingsmechanisme

Puur natuurlijk werkingsmechanisme
(Hydrofobe interactie)

Eigenschappen

Voordelen

Er komen geen antibacterieel
werkende stoffen vrij

Geen verstoring van het normale
genezingsproces

Er komen geen extra endotoxinen vrij1

Verkleint de kans op inflammatoire reactie
en vertraging van de wondgenezing2

Geen opbouw van
resistentiemechanisme bekend

Kan het risico op het genereren
van resistente bacteriestammen
helpen te verlagen

1

 s shown in vitro; Susilo YB, Husmark J, DACC Coated Wound Dressing and Endotoxin: Investigation on Binding Ability and Effect on Endotoxin
A
Release from Gram-negative Bacteria. Poster presented at EWMA 2019.

2

Ovington L. Bacterial toxins and wound healing. Ostomy Wound Manage. 2003 Jul;49(7A Suppl):8-12. Review.

Bindt veilig bacteriën en schimmels
De effectiviteit van Cutimed® Sorbact® is gebaseerd op een puur natuurkundig werkingsmechanisme.
Dit biedt vele voordelen, die uw dagelijkse werk veilig maken:
• Geen contra-indicaties bekend*

• Laag risico op allergieën

• 	 Er blijven geen antibacterieel werkende stoffen
achter in de wond

• Geschikt voor langdurige behandeling

* 		Wees voorzichtig met gebruik van Cutimed Sorbact gel bij gebruik
onder 5 jaar, en patiënten met lever- of nieraandoeningen.

Cutimed® Sorbact® biedt een
compleet assortiment voor
lokaal infectiemanagement

Altijd een passende oplossing
voor elk type wond
1 	 Kies Cutimed Sorbact
2 Makkelijk in gebruik
®

3

®

voor infectiemanagement 1,2

Altijd veilig inzetbaar bij acute en complex genezende
wonden, geen contra-indicaties bekend

4 	Te gebruiken bij oppervlakkige en diepe wonden
die droog, vochtig of (zeer) nat zijn

1

 tanirowski et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of
S
Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 2016 Aug;17(4):427-35

2

 osti et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 2015
M
Mar;24(3):121-2; 124-7

Cutimed® Sorbion® Sorbact®
krachtig exsudaatmanagement
Cutimed ® Sorbion ® Sorbact ® zorgt voor veilig infectiemanagement en kan tegelijkertijd
zeer grote hoeveelheden wondvocht absorberen door de superabsorberende kern.

Verhoogd patiëntencomfort
doordat de bovenlaag
doorlekken voorkomt

50 %

Uitstekend exsudaat
management door
superabsorberende kern,
die zelfs onder compressie
wondvocht vasthoudt

MEER
ABSORPTIECAPACITEIT*

Optimale distributie van
wondvocht door non-woven laag
Behandelt infecties
dankzij de effectieve
Sorbact ® wondcontactlaag

* In comparison to competitive super-absorbers – data on file.

Cutimed® Siltec® Sorbact®
bewezen kwaliteit - geen
compromissen
Cutimed ® Siltec ® Sorbact ® biedt de voordelen van infectie- en exsudaatmanagement
door een bacteriënbindende Sorbact ® wondcontactlaag te combineren met het
innovatieve Cutimed ® Siltec ® schuimverband. Het is geschikt om de bacteriële
belasting in wonden met matig tot veel wondvocht te beheersen.
Ideale genezingsvoorwaarden dankzij
vochtregulerende zeer
ademende folie

Beschermt wondranden
met verticale absorptie door
polyurethaan schuim

Huidvriendelijke
fixatie door zelfklevende
siliconen border

Behandelt infecties
dankzij de effectieve
Sorbact ® wondcontactlaag

Verhoogde flexibiliteit
van absorptiecapaciteit
dankzij superabsorberende
hot-melt stroken

Cutimed® Sorbact®
Hydroactive B stimuleert
autolytisch debridement
Cutimed ® Sorbact ® Hydroactive B voor infectiemanagement en stimuleren van
autolytisch debridement van fibrineus beslag en necrotisch weefsel.

3 IN1
-

-

OPLOSSING

Vereenvoudigt de behandeling
door stimuleren autolytisch
debridement, exsudaat- en
infectiemanagement te
combineren

Stimuleert autolytisch
debridement door de
hydropolymeerkern (gelmatrix)

Behandelt infecties
dankzij de effectieve
Sorbact ® wondcontactlaag

Ondersteunt patiënt
mobilisatie dankzij de
veilige fixatie met een
hydrogel border

Productoverzicht
Artikel
nummer

Afmeting

Afmeting
wond
kussen

Inhoud
per doos

Cutimed ® Sorbact ®
absorberend wondverband
Bacteriënbindend absorberend
wondverband

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
Bacteriënbindend (acetaat) kompres

72164-01

4 x 6 cm

5

24

14982285

72165-01

7 x 9 cm

5

24

14982293

Cutimed ® Sorbact ® gaasstrook
Bacteriënbindende (katoen)
gaasstrook

72166-00

2 x 50 cm

20

6

14982242

72167-00

5 x 200 cm

10

6

14982250

Cutimed ® Sorbact ® depper
Bacteriënbindende depper

72168-00

deppers

70 (14 x 5)

6

14982412

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 (Border)
Bacteriënbindend wondverband met
hydropolymeerkern (gelmatrix) en
Sorbact wondcontactlaag met
klevende borderrand

79933-00

7 x 8,5 cm

10

10

15833410

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

5 x 6,5 cm

Inhoud
verzendkarton

Z-index
nummer

79933-02

14 x 14 cm

10 x 10 cm

10

10

15833445

79933-03

19 x 19 cm

15 x 15 cm

10

10

15833488

79933-04

14 x 24 cm

10 x 20 cm

10

10

15833453

73251-00

7,5 x 7,5 cm

4 x 4 cm

10

10

15802205

73251-14

10 x 22,5 cm

5 x 16,5 cm

10

10

16595912

73251-01

12,5 x 12,5 cm

8,2 x 8,2 cm

10

10

15802213

73251-02

15 x 15 cm

10 x 10 cm

10

10

15802221

73251-03

17,5 x 17,5 cm

12,3 x 12,3 cm

5

10

15802248

73251-04

22,5 x 22,5 cm

16,5 x 16,5 cm

5

10

15802256

ovaal

73251-18

7 x 10 cm

3 x 6 cm

10

10

16595920

sacrum

73251-05

17,5 x 17,5 cm

5

10

25802264

sacrum

73251-06

23 x 23 cm

5

10

15802272

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 ® Sorbion ® Sorbact ®
Superabsorberend verband met
bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag

Legenda
Wond met necrose
Geïnfecteerde wond
Wond met fibrineus beslag
Granulerende wond
Epithelialiserende wond

Hoeveelheid wondvocht
Geen tot weinig wondvocht
Weinig tot matig wondvocht
Matig tot veel wondvocht
Veel tot zeer veel wondvocht

Diepte wond
Oppervlakkig
Diep
Oppervlakkig + diep

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland
Sorbact ® is a registered trademark of ABIGO Medical AB.

Toepassingen
Kan op maat geknipt worden

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

01/2021

Type weefsel

03252720M

