
Cutimed® HydroControl is een wondverband 
dat vier aspecten combineert:

• Stimuleert de wondgenezing

• Uitstekende absorptie

• Optimale vochtbalans

• Innovatief ontwerp

Geïntegreerde 
therapie-oplossingen

Chronische veneuze insufficiëntie

JOBST® SoftFit

Geavanceerde 
wondverzorging

Compressie

Cutimed® Sorbact®
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WOND-/VAATBEHANDELING

PRIMAIRE WONDVERZORGING

CHRONISCHE VENEUZE INSUFFICIËNTIE

LYMFOEDEEM

ORTHOPEDIE

DISTALE-RADIUSFRACTUUR

ENKELVERSTUIKING

Om te voldoen aan de vraag vanuit de markt naar minder complexiteit en efficiëntere behandelingen  
combineert BSN medical haar brede aanbod op het gebied van wond-/vaatbehandelingen, lymfologie en 
niet-invasieve orthopedie met sterke technologische competenties. BSN medical ondersteunt complete  
zorgtrajecten met een uniek integraal netwerk van therapieoplossingen dat continu in ontwikkeling is.

CHRONISCH VENEUZE  
INSUFFICIËNTIE
INTEGRALE THERAPIEOPLOSSINGEN 
VOOR BETERE RESULTATEN

THERAPIES. HAND IN HAND.
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INTEGRALE THERAPIEOPLOSSINGEN  
VAN BSN MEDICAL

BSN medical BV · Postbus 1376 · 1300 BJ Almere · Telefoon 036 - 53 89 596
www.bsnmedical.nl · info@bsnmedical.com · www.cutimed.nl

Cutimed® Siltec

JOBST® Compri2

BOTH CONVENIENT 
AND EFFECTIVE
JOBST® COMPRI2 PATIENT GUIDE

THERAPIES. HAND IN HAND.
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Ulcus cruris venosum

Cutimed® Sorbion®

JOBST® UlcerCARE

WERKZAAMHEID GEBASEERD OP 
BEWEZEN PRAKTIJKERVARING
Cutimed® wondverzorgingsproducten zijn bewezen veilig en effectief bij moeilijk genezende wonden.  
Op www.cutimed.com/awc/evidence/ vindt u een uitgebreide lijst met publicaties en praktijkcasussen  
die u kunt downloaden.
Cutimed® wondverzorgingsproducten zijn ook effectief bij therapieën voor veneuze ulcera, 
diabetische ulcera en decubitus. Informatie over deze behandelopties kunt u downloaden op 
http://cutimed.com/therapy-approaches/ of neem contact op met BSN medical.

THERAPIES. HAND IN HAND. 

Cutimed® Sorbact® Hydroactive B 

Artikelnr. Maat Inhoud Verzendkarton Z-indexnr.

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

Wondzorg doe je samen.

Patiënt-
vriendelijk 
debridement 
stimuleren?

Cutimed® 
HydroControl

CUTIMED® HYDROCONTROL

1. Tip van een expert:

Vraag:   Mag de patiënt douchen tijdens het gebruik van   
 Cutimed® HydroControl?

Antwoord:  Als de patiënt graag wil douchen tijdens het gebruik 
van Cutimed® HydroControl, wordt aanbevolen 
volvlakfixatie zoals Fixomull® Transparent aan te 
brengen op de randen van het verband (creëer  
een ‘venster’).

2. Tip van een expert:

Vraag:   Is het innovatieve productconcept van Cutimed®  
HydroControl ook beschikbaar voor geïnfecteerde wonden?

Antwoord:  Ja, ter voorkoming of behandeling van een infectie  
in oppervlakkige, weinig tot matig vochtige wonden  
wordt Cutimed® Sorbact® Hydroactive B aanbevolen. 
Cutimed® Sorbact® Hydroactive B combineert de  
unieke werking van Cutimed® HydroControl met  
de unieke werking van Cutimed® Sorbact®.

Artikelnr. Maat Inhoud Verzendkarton Z-indexnr.

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

Fixomull® transparent

Artikelnr. Maat Inhoud Verzendkarton Z-indexnr.

72217-00 2 m x 10 cm 1 12 15044718

72216-00 10 m x 5 cm 1 12 15044726

72216-01 10 m x 10 cm 1 12 15044734

72216-02 10 m x 15 cm 1 12 15044742

Indicaties

Cutimed® HydroControl is geïndiceerd voor droge tot matig 
exsuderende, oppervlakkige chronische wonden en wonden 
waarbij sprake is van secundaire wondgenezing, zoals:

• veneuze of arteriële ulcera;

• decubitus;

• diabetische voetulcera.

Cutimed® HydroControl kan onder compressie worden gebruikt.

Cutimed® HydroControl 

BSN medical BV
Postbus 1376 - 1300 BJ Almere

www.cutimed.nl
www.bsnmedical.nl
info@bsnmedical.com
Tel  036 - 53 89 596



2

CUTIMED® HYDROCONTROL: EEN 
NIEUWE MANIER VAN WONDVERZORGING

Terwijl veel wondverbanden slechts gericht zijn op één aspect van wondbehandeling, is Cutimed® 
HydroControl gebaseerd op innovatieve technologie waarbij vier aspecten gecombineerd worden voor  
een succesvolle wondgenezing.

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE
Het geheim van Cutimed® HydroControl is een innovatieve combinatie van een waterdampdoorlatende 
toplaag en een gelmatrix van hydroactieve hydropolymeren. De wisselwerking tussen deze twee 
componenten en de speciale flexi-poriën resulteert in een uitstekend vermogen om de vochtbalans te 
reguleren en vormt de basis voor de ideale omstandigheden voor wondgenezing.

PRODUCTSAMENSTELLING

STIMULEERT 
DE WONDGENEZING 
Stimuleert en ondersteunt 
autolytisch debridement door middel 
van osmotische werking.

INNOVATIEF ONTWERP
Het verband is comfortabel, dun, kan 
op maat worden geknipt en is 
gemakkelijk aan te brengen, 
waardoor patiëntvriendelijkheid wordt 
gecombineerd met uitstekende 
productprestaties.

UITSTEKENDE 
ABSORPTIE
Zeer betrouwbaar exsudaat 
management doordat vocht verticaal 
wordt geabsorbeerd en in het 
verband wordt vastgehouden.

OPTIMALE  
VOCHTBALANS
Combinatie van flexi-poriën, waterdamp-
doorlatende folie en een gelmatrix van 
hydropolymeren zorgt voor een ideale 
omgeving voor vochtige wondgenezing.

VIER ASPECTEN:

EXTRA DUNNE WATERDAMP-
DOORLATENDE FOLIE

HYDROACTIEVE
GELMATRIX

VOCHTREGULERENDE 
FLEXI-PORIËN
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CREËER DE IDEALE OMSTANDIGHEDEN VOOR WOND-
GENEZING OP BASIS VAN EEN FYSISCH WERKINGSMECHANISME
De werking van Cutimed® HydroControl berust op het fysische principe van osmose. Terwijl het verband 
wondvocht absorbeert, neemt de osmolariteit van het wondvocht in de wond toe. Hierdoor wordt de toevoer 
van vers wondvocht in het wondbed vanuit omliggend weefsel gestimuleerd, waardoor het autolytisch 
debridement wordt ondersteund. De vier aspecten van Cutimed® HydroControl creëren een optimale 
omgeving om wondgenezing te bevorderen. Hierdoor is het verband geschikt voor uiteenlopende wondtypen, 
maar met name wonden waar in de voortgang van wondgenezing stagneert of die gebaat zijn bij ondersteuning 
van het autolytisch debridement.

STIMULEERT 
DE WONDGENEZING

1 1

1. ABSORPTIE VAN 
WONDVOCHT
Wondvocht wordt vanuit het wondbed  
geabsorbeerd door de gelmatrix van 
hydropolymeren.

2. VERPLAATSING VAN 
VOCHT NAAR DE WOND
Vocht verplaatst zich van het omliggend 
weefsel naar het wondbed als gevolg van 
het osmotisch effect.

3. AUTOLYTISCH DEBRIDEMENT
Het verse wondvocht zorgt er ook voor dat er 
stoffen in de wond terechtkomen die helpen bij het 
verwijderen van fibrine en necrose.

4. WEEFSELPROLIFERATIE
Door het osmotisch effect dat het autolytisch debridement onder-
steunt, wordt het wondbed gereed gemaakt voor genezing. Een 
betere toevoer van stoffen die een belangrijke rol spelen in de 
wondgenezing zorgt voor optimale ondersteuning bij de vorming 
van nieuw weefsel.

Het principe: osmose - bereiken van de ideale balans

Watermoleculen bewegen zich automatisch van plaatsen met een lage deeltjesconcentratie naar plaatsen 
met een hoge deeltjesconcentratie en creëren zo een evenwicht. Cutimed® HydroControl maakt van dit 
principe gebruik dankzij de speciale samenstelling van de gelmatrix van hydropolymeren.
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Verbeteren van patiënttevredenheid

• Het dunne materiaal vormt zich gemakkelijk naar de contouren van het 
lichaam, waardoor het verband prettig aanvoelt en gemakkelijk onder  
kleding kan worden gedragen

• Neutraal van kleur waardoor het nauwelijks opvalt

• Betrouwbaar en huidvriendelijk verklevend 

EFFECTIEF EXSUDAAT MANAGEMENT

* In vergelijking met andere wondverbanden voor licht tot matig exsuderende wonden

UITSTEKENDE 
ABSORPTIE

ONDERSTEUNING VAN VOCHTIGE WONDGENEZING
De combinatie van de absorberende gelmatrix van hydropolymeren en de hoge waterdampdoorlatendheid  
van de folie zorgen voor een ideale vochtbalans in de wond. Afhankelijk van het soort wond wordt vocht  
aan de wond afgegeven of verdampt overmatig vocht via de flexi-poriën en de bovenlaag van Cutimed® 
HydroControl. Door op deze manier te zorgen voor een goede vochtbalans, wordt de wondgenezing direct 
en positief beïnvloedt.

OPTIMALE  
VOCHTBALANS

VERBETEREN VAN PATIËNTTEVREDENHEID

ONDERSTEUNING VAN DE 
ZORGPROFESSIONAL

De productstructuur van Cutimed® HydroControl draagt bij aan uitzonderlijk comfort, 
waardoor de patiënttevredenheid zeer hoog is.

Voor de zorgprofessional heeft Cutimed® HydroControl vele voordelen 
waarmee tijd kan worden bespaard en kosten kunnen worden verlaagd.

INNOVATIEF 
ONTWERP

Verbeteren gebruiksgemak

• Het verband kan op maat worden geknipt

• Dun, flexibel en zelfklevend

• Verkleeft niet met het wondbed 

• Uitstekende absorptie en optimale vochtbalans*

•  Geschikt voor gebruik onder  
compressieproducten

Ten opzichte van verbanden voor droge tot matig vochtige wonden, zoals hydrocolloïden en dunne 
schuimverbanden, heeft Cutimed® HydroControl zeer effectief exsudaat management. Door de combinatie 
van absorptievermogen en een hoge waterdampdoorlatendheid heeft Cutimed® HydroControl een 
superieure absorptiecapaciteit.

Balans

Absorptie van exsudaat en 
waterdampdoorlatendheid

Afgifte van vocht
Kenmerken wond:

• Oppervlakkige wond 
• Geen tot weinig wondvocht 
• Geen tot weinig fibrineus beslag

Kenmerken wond:

• Oppervlakkige wond 
• Weinig tot matig wondvocht 
• Geen tot weinig fibrineus beslag

Primair doel:

• Wondvocht absorberen
• Beschermen van het wondbed

Primair doel:

• Wondvocht absorberen
• Vochtig wondmilieu creëren

Product:

Cutimed Hydro

Product:

Cutimed Siltec L

Kenmerken wond:

Product:

Cutimed HydroControl

• Oppervlakkige wond 
• Geen tot matig wondvocht 
• Fibrineus beslag of necrotisch weefsel

Primair doel:

• Wondvocht absorberen
• Vochtig wondmilieu creëren 
•  Stimuleren van het autolytisch 

debridement
•  Optimale omstandigheden creëren  

voor vorming nieuw weefsel

Selecteer het juiste verband

VEILIG, BETER, VERTICAAL
Cutimed® HydroControl absorbeert vocht verticaal in de gelmatrix van hydropolymeren waar het wordt 
vastgehouden. Op die manier wordt vocht weggehouden van de randen van de wond om het risico op 
verweking te verkleinen.


