
CUTIMED SILTEC 
 
Categorie: Schuimverband 
Leverancier: BSN medical 

Samenvatting: Cutimed Siltec is een schuimverband met siliconen wondcontactlaag en 
superabsorbers. Met Cutimed Siltec kunt u vertrouwen op betrouwbare resultaten in alle 
omstandigheden. 
 
 
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES 
Cutimed Siltec is ontwikkeld voor uitstekende vochtabsorptie en bovendien biedt Cutimed Siltec 
patiënten belangrijke voordelen voor een betere kwaliteit van leven en therapietrouw: 
 
• Snelle verticale absorptie, ook van viskeus wondvocht 
• Houdt wondvocht vast, zelfs onder compressie 
• Hoge waterdampdoorlaatbaarheid 
• Atraumatische verbandwissels 
• Verschillende opties in kleefkracht: Geschikt voor de zeer gevoelige tot normale huid 
• Optimale condities van vochtige wondgenezing 
• Ook in voorgevormd hielverband 
• Op maat te knippen  
• Beschikbaar in anatomische vormen   

 
TOEPASSINGEN 
Chronische en acute wonden, zoals decubitus, beenulcera, diabetische voetulcera, maligne wonden, 
chirurgische wonden, tweedegraads brandwonden en donorsites. Ook geschikt voor oppervlakkige, 
secundair genezende wonden. De hechting door siliconen beschermt niet alleen nieuw weefsel maar 
maakt ook inspectie van de wond en opnieuw aanbrengen mogelijk. Het verband kan bovendien op 
maat geknipt worden. Cutimed Siltec kan maximaal 7 dagen blijven zitten, afhankelijk van de conditie 
van de wond en omliggende huid, of (als dit eerder is) totdat er wondvocht zichtbaar is op 2 cm van 
de border/rand. Tevens moeten lokale klinische protocollen in acht worden genomen. 

 

VARIANTEN 
 
Cutimed® Siltec® : Schuimverband zonder border, niet klevend, voor de zeer gevoelige huid. 
Cutimed® Siltec® PLUS: Schuimverband zonder border, zelfklevend. 
Cutimed® Siltec® B: Met siliconen border, betrouwbare hechting, douchebestendig.  
Cutimed® Siltec® L: Dun schuimverband zonder border, niet klevend, voor de zeer gevoelige huid. 
Cutimed® Siltec® Sacrum: Extra brede border om een goede fixatie te garanderen. 
Cutimed® Siltec® PLUS Heel 2D: Voor de hiel, extra dik voor polsterend effect, zelfklevend. 
Cutimed® Siltec® Heel 3D: Anatomisch voorgevormd verband voor de hiel. 

Kijk voor meer informatie op: www.cutimed.nl. 
 

 
 
  



CUTIMED SORBACT  
 
Categorie: Antibacterieel verband 
Leverancier: BSN medical 
 
Samenvatting: Cutimed Sorbact is een krachtig, geavanceerd wondverband dat infecties op een 
veilige en effectieve manier behandelt.  
 
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES 
Cutimed Sorbact is het eerste wondverband dat gekoloniseerde en geïnfecteerde wonden reinigt door 
middel van een natuurlijke eigenschap. De werkzaamheid is gebaseerd op inter-moleculaire 
aantrekkingskracht, genaamd hydrofobe interactie. Door een speciale coating met DACC 
(Dialcylcarbamoylchloride) heeft Cutimed Sorbact sterke hydrofobe (waterafstotende) eigenschappen. 
Ook bacteriën hebben hydrofobe eigenschappen en worden daardoor onomkeerbaar aan het 
wondverband gebonden. Met iedere verbandwisseling worden de gebonden micro-organismen 
gemakkelijk en efficiënt uit de wond verwijderd. Op deze manier kan het natuurlijke 
wondgenezingsproces op gang komen. In vergelijking met andere methoden is dit een verrassend 
eenvoudig en resultaatgericht principe. De betrouwbare werking van Cutimed Sorbact is aangetoond 
in een groot aantal studies (www.cutimed.nl). 
 
De krachtige fysische infectiebestrijding van Cutimed Sorbact biedt de volgende uitzonderlijke 
voordelen:  
 
• Geen resistentie van bacteriën of schimmels 
• Geen vertragingen van het genezingsproces als gevolg van celdebris of endotoxines 
• Geen cytotoxiciteit 
• Geen contra-indicaties 
• Geen bekend risico op allergieën 
• Kan ook preventief ingezet worden  
• Toepasbaar tijdens zwangerschap en lactatie, bij kinderen en diabetes patiënten  
 
 
TOEPASSINGEN  
Cutimed Sorbact is geschikt voor elke situatie waarin micro-organismen het wondgenezingsproces  
vertragen, ongeacht de etiologie. Bijvoorbeeld: 
  
• Chronische wonden zoals veneuze, arteriële of diabetische ulcera en decubitus  
• Wonden die na de operatie zijn opengesprongen  
• Traumatische wonden  
• Wonden na excisie van fistels en abcessen  
• Schimmels zoals Candida Albicans 
 
Cutimed Sorbact dient direct op het vochtige wondoppervlak te worden aangebracht, zodat het 
verband in contact komt met de micro-organismen in de wond. Pas voor het verwijderen van micro-
organismen uit droge wonden Cutimed Sorbact gel toe. Cutimed Sorbact gel is geïmpregneerd met 
hydrogel en daardoor direct klaar voor gebruik.  
 

VARIANTEN 
Cutimed Sorbact kompres: Antibacterieel acetaatweefsel voor geïnfecteerde wonden. 
Cutimed Sorbact gaasstrook: Antibacteriële  katoenen gaasstrook voor diepe wonden.  
Cutimed Sorbact gel: Antibacterieel acetaatweefsel geïmpregneerd met hydrogel voor droge wonden. 
Cutimed Sorbact Hydroactive B(order): Hydropolymeer gelkern met Sorbact wondcontactlaag  
Cutimed Siltec Sorbact: Antibacterieel schuimverband, 2-in-1 product. 
Kijk voor meer informatie op: www.cutimed.nl. 
 



CUTIMED SORBION SACHET  

Samenvatting: Cutimed Sorbion Sachet is een superabsorberend verband voor wonden die veel tot 
extreem veel wondvocht afgeven.  
 
 
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES 
Cutimed Sorbion Sachet S heeft een superabsorberende gelvormende kern van mechanisch 
gebonden cellulose vezels en gelvormende polymeren. De kern en de wondcontactlaag worden met 
een ultrasone techniek geseald. Dit wil zeggen dat er geen gebruik wordt gemaakt van lijmproducten. 
Onder andere hierdoor is Cutimed Sorbion Sachet S hypoallergeen. 
 
• De gelerende kern vormt zich naar het wondbed en er wordt een vochtig wondmilieu gehandhaafd. 
• Absorbeert grote hoeveelheden wondvocht verticaal en houdt dit vast, ook onder compressie. 
• De wondcontactlaag van polypropyleen verwijdert op zachte wijze fibrineus en necrotisch weefsel bij 
iedere verbandwissel. 
 
 
TOEPASSINGEN 
Cutimed Sorbion Sachet S is geschikt voor wonden die veel tot extreem veel vocht afgeven: 
 
• Chronische wonden zoals veneuze of diabetische ulcera of decubitus 
• Acute wonden met secundaire wondgenezing 
• Oncologische ulcera 
• Postoperatieve wonden 
• Open buikwonden 
 
VARIANTEN 
Naast standaard maatvoeringen zijn ook de volgende vormen beschikbaar:  
 

• Cutimed Sorbion Sachet Multi Star anatomische vorm voor aanvullende toepassingen op 
bijvoorbeeld hielen, voeten, sacrum, borst, oksels of ellebogen.  

• Cutimed Sorbion Sachet XL is speciaal bedoeld voor de behandeling van grote wonden op 
bijvoorbeeld benen, borstkas, buik of sacrum. 

 
Kijk voor meer informatie op: www.cutimed.nl. 

  



CUTIMED EPIONA 
Categorie: Collageen verband 
Leverancier: BSN medical 
 
Samenvatting: Cutimed Epiona is een collageen wondverband voor de behandeling van wonden 
waarin de wondgenezing stagneert. 
 
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES 
Cutimed Epiona is een wondverband op basis van 90% rundercollageen en 10% calciumalginaat dat 
speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van wonden waarin de wondgenezing stagneert. Na 
absorptie van wondvocht geleert Cutimed Epiona en maakt het collageen goed contact met het 
wondbed. Proteasen (MMP’s), welke in verhoogde concentraties de voortgang van de wondgenezing 
kunnen verstoren, binden zich aan het wondverband. Hierdoor optimaliseren de omstandigheden 
voor wondgenezing en wordt de groei van granulatieweefsel en re-epithelialisatie gestimuleerd. 
Cutimed Epiona wordt volledig geresorbeerd. 
 

Cutimed Epiona: 
• Bindt proteasen (MMP’s), welke de wondgenezing nadelig kunnen beïnvloeden 
• Zorgt ervoor dat in stagnerende wonden vorming van granulatie- en epitheelweefsel mogelijk wordt 
• Veilig en effectief omdat het collageen overeenkomt met de menselijke dermis 
• Kan op maat worden geknipt of worden gescheurd door unieke perforatie 

 

TOEPASSINGEN 
Cutimed Epiona is geschikt voor oppervlakkige en diepe wonden waarin de wondgenezing stagneert 
en die vrij zijn van necrotisch weefsel: 

• Chronische wonden, bijvoorbeeld veneuze ulcera, diabetische ulcera en decubitus 
• Postchirurgische en/of opengesprongen wonden 
• Acute wonden met secundaire wondgenezing Cutimed Epiona met secundair verband bedekken. 

Kijk voor meer informatie op: www.cutimed.nl.  



CUTIMED HYDROCONTROL 
Categorie: Hydropolymeer verband 
Leverancier: BSN medical 
 
Samenvatting: Cutimed HydroControl  is een hydroactief wondverband dat patiëntvriendelijk 
autolytisch debridement stimuleert op basis van osmolariteit.  
 
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES  
Cutimed HydroControl is gebaseerd op innovatieve technologie waarbij vier aspecten gecombineerd 
worden om de ideale omstandigheden voor wondgenezing te creëren.  
 
• De hydroactieve gelmatrix stimuleert door middel van osmotische werking de wondgenezing en 
autolytisch debridement.  
• Bescherming van de wondranden en huid rondom de wond door verticale absorptie en retentie van 
wondvocht.  
• Betrouwbaar exsudaat management op basis van folie met hoge waterdampdoorlatendheid, flexi-
poriën en absorberend vermogen van de gelmatrix.  
• Het verband is comfortabel, dun, kan op maat worden geknipt en is gemakkelijk aan te brengen, 
waardoor patiëntvriendelijkheid en gebruiksvriendelijkheid worden bevorderd.  

 
TOEPASSINGEN  
Cutimed HydroControl creëert een optimale omgeving om wondgenezing te bevorderen. Hierdoor is 
het verband geschikt voor uiteenlopende wondtypen, maar met name voor wonden waarin de 
voortgang van de wondgenezing stagneert of die gebaat zijn bij ondersteuning van het autolytisch 
debridement.  
 
Cutimed HydroControl is geschikt voor de behandeling van secundair genezende oppervlakkige, 
droge tot matig vochtige chronische wonden zoals:  
• veneuze en/of arteriële ulcera  
• decubitus  
• diabetische ulcera  
• postchirurgische en/of opengesprongen wonden  
 

Cutimed HydroControl is geschikt voor gebruik onder compressie.  

Kijk voor meer informatie op: www.cutimed.nl. 

  



CUTIMED ALGINATE 
 
Categorie: Alginaat verband  
Leverancier: BSN medical 
 
Samenvatting: Cutimed Alginate absobeert wondvocht en creëert een vochtig wondmilieu. 
 
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES 
Cutimed Alginate is een calcium (80%) natrium alginaat (20%), gemaakt van natuurlijk zeewier. Het 
alginaat kan tot 20 keer het eigen gewicht aan exsudaat absorberen. In contact met exsudaat 
verandert Cutimed Alginate van een droog alginaat in een vochtige en zachte gel. De gel creëert een 
vochtig wondmilieu wat genezing van de wond bevordert. Bacteriën worden in deze gel “gevangen” 
en bij de verbandwissel uit de wond gehaald. Bovendien vermindert de absorptie van exsudaat het 
risico op lekken van wondvocht en verweken van de wondranden. Cutimed Alginate heeft een 
bloedstelpende werking, doordat het een matrix vormt die vorming van bloedstolsels ondersteunt. 
 
Het gebruiksgemak van Cutimed Alginate is groot. Het is eenvoudig op maat te knippen en flexibele 
vezels in het materiaal laten zich makkelijk naar de contouren van de wond vormen. Door de sterke 
structuur blijft Cutimed Alginate intact als het exsudaat absorbeert en in een gel verandert. Hierdoor is 
het eenvoudig in één stuk uit de wond te halen en geeft het minimaal pijn/ongemak voor de patiënt.  
 
 
TOEPASSINGEN 
Cutimed Alginate is geschikt voor gemiddeld tot sterk exsuderende wonden die oppervlakkig of diep 
zijn, zoals  

• Ulcus Cruris,  
• decubitus,  
• diabetische ulcera, 
• brandwonden en donor sites.  

 
Breng Cutimed Alginate altijd in de wond aan zonder overlap van de wondranden. Afhankelijk van de 
hoeveelheid exsudaat kan Cutimed Alginate tot 7 dagen in de wond blijven. 
 
Kijk voor meer informatie op: www.cutimed.nl.  



CUTIMED HYDRO L 
 
Categorie: Hydrocolloïd verband  
Leverancier: BSN medical 
 
Samenvatting: Dun hydrocolloïd wondverband beschermt en creëert van een vochtig wondmilieu.  
 
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES 
Cutimed Hydro L vormt na absorberen van wondvocht een zachte gel. Deze zachte gel creëert een 
vochtig wondmilieu en ondersteunt hierdoor de wondgenezing. Door de waterdampdoorlaatbaarheid 
van de folie toplaag vindt verdamping van vocht plaats en wordt het risico op verweking van de 
wondranden minder.Cutimed Hydro L (light) is dun en transparant. Hierdoor is visuele inspectie van 
de wond mogelijk zonder het verband te verwijderen. 
 
Cutimed Hydro kan eenvoudig in één stuk worden verwijderd met minimale pijn/ongemak voor de 
patiënt. De matrix formule van het hydrocolloïd materiaal zorgt ervoor dat de meeste gel samen met 
het verband verwijderd wordt, met als resultaat weinig tot geen schade aan nieuw gevormd weefsel. 
Cutimed Hydro biedt een sluitende bescherming tegen invloeden van buitenaf. De patiënt mag 
daarom zonder extra bescherming douchen. 
 
 
 
SAMENSTELLING 
Cutimed Hydro L bestaat uit een hydrocolloïde contactlaag met een toplaag van een 
waterdampdoorlaatbaar polyurethaan film. 
 
 
TOEPASSINGEN 
Geschikt voor droge tot licht exsuderende, oppervlakkige wonden, zoals schaafwonden en 
oppervlakkige brandwonden. 
 
Kijk voor meer informatie op: www.cutimed.nl. 
 
 
  



CUTIMED HYDRO B 
 
Categorie: Hydrocolloïd verband 
Leverancier: BSN medical 
 
Samenvatting: Zelfklevend hydrocolloïd wondverband voor het creëren van een vochtig wondmilieu.  
 
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES 
Het hydrocolloïde deel van Cutimed Hydro B vormt na absorberen van wondvocht een zachte gel. 
Deze zachte gel creëert een vochtig wondmilieu en ondersteunt hierdoor de wondgenezing. Door de 
waterdampdoorlaatbaarheid van de folie toplaag vindt verdamping van vocht plaats en wordt het 
risico op verweking van de wondranden minder. 
 
Cutimed Hydro B (border) heeft een naar de randen aflopende hydrocolloïde contactlaag. Hierdoor is 
geen extra kleeflaag voor de randen nodig. De foam geeft extra absorptievermogen. De polyurethaan 
film beschermt tegen vocht en bacteriën van buitenaf en laat tegelijk waterdamp door. 
Waterdampdoorlatend en bescherming tegen vocht en vuil Cutimed Hydro B wordt als border en als 
standaard hydrocolloïd gebruikt. 
 
Cutimed Hydro kan eenvoudig in één stuk worden verwijderd met minimale pijn/ongemak voor de 
patiënt. De matrix formule van het hydrocolloïde materiaal zorgt ervoor dat de meeste gel samen met 
het verband verwijderd wordt, met als resultaat weinig tot geen schade aan nieuw gevormd weefsel. 
Cutimed Hydro biedt een sluitende bescherming tegen invloeden van buitenaf. De patiënt mag 
daarom zonder extra bescherming douchen. 
 
 
 
SAMENSTELLING  
De onderkant van Cutimed Hydro B bestaat geheel uit hydrocolloïd. Hierop is een foam aangebracht, 
met een toplaag van waterdampdoorlaatbaar polyurethaan film. 
 
 
 
TOEPASSINGEN 
Cutimed Hydro B is geschikt voor licht tot gemiddelde exsuderende wonden, zoals diabetische ulcera, 
arteriële ulcera, donor sites en ulcus cruris. 
 
Afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat kan CutimedHydro tot 7 dagen op de wond blijven. Cutimed 
Hydro bevat geen latex of gelatine.Contra-indicatie: Cutimed Hydro niet gebruiken op geïnfecteerde 
wonden. 
 

Kijk voor meer informatie op: www.cutimed.nl. 

  



CUTIMED GEL 
 
Categorie: Hydrogel 
Leverancier: BSN medical 
 
Samenvatting: Heldere vormloze hydrogel. 

 
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES 
 
• Creëren en onderhouden van een vochtig wondmilieu 
• Bevorderen van autolytisch debridement 
 
Cutimed Gel bevordert snel, maar zacht debridement van necrotisch weefsel, terwijl het ook geel 
beslag en overtollig wondvocht kan absorberen. Tevens kan het gebruikt worden om een vochtige 
wondomgeving te creëren, gedurende de granulatiefase van de wondgenezing. Dit maakt Cutimed 
Gel ideaal voor toepassing bij alle stadia van wondgenezing. Cutimed Gel is vrij van 
conserveermiddelen, waardoor het uitermate geschikt is voor patiënten met een gevoelige, 
beschadigde huid. Cutimed Gel is een heldere, vormloze hydrogel, bestaande uit: 
• gezuiverd water (voorziet in hydratatie) 
• glycerine (voorkomt verdamping) 
• carbomer 940 (drager voor vocht, bindt overvloedig 
vocht) 

 
TOEPASSINGEN 
Cutimed Gel is uitermate geschikt voor: 
• het bevorderen van autolytisch debridement in: 
• Wonden met (droog) necrotisch weefsel 
• Wonden met geel beslag 
• het bevorderen van een vochtig wondmilieu in droge, rode, granulerende wonden 
• het verzachten van pijn bij o.a. brandwonden 
 
 
AANBRENGEN 
Reinig de wond volgens lokaal protocol. Cutimed Gel is eenvoudig aan te brengen met de applicator 
of met behulp van een (steriele) spatel. Het hecht zich niet aan de wond en is eenvoudig te 
verspreiden over het wondbed. Breng afhankelijk van het type wond meer of minder gel aan (NB: 
gebruik van een hydrogel maakt wonden vochtiger, voorkomen van té natte wonden/ macererende 
wondranden is een aandachtspunt). Dek de gel af met een secundair verband, bij voorkeur een 
verband dat een vochtig wondmilieu in stand houdt. 
 
 
VERWIJDEREN 
Cutimed Gel is eenvoudig te verwijderen met een gaas en/of door te spoelen met NaCl 0,9% of steriel 
water. De hoeveelheid gel die gebruikt wordt en de frequentie van verbandwisseling hangt af van de 
klinische toestand van de wond en de hoeveelheid wondvocht. Gemiddeld kan het verband 1 tot 3 
dagen blijven zitten. 


