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Cutimed® Siltec

Cutimed® Afmeting  
wondkussen Afmeting Artikel- 

nummer
Inhoud detail 
verpakking

Inhoud verzend 
verpakking

Siltec

Super absorberend, polyurethaan  
schuimverband met siliconen  
wondcontactlaag en zeer zachte FeatherTack

5 x 6 cm 7263200 10 10

10 x 10 cm 7263201 10 10

10 x 20 cm 7263202 10 10

15 x 15 cm 7263203 10 10

20 x 20 cm 7263204 5 10

SiltecPLUS

Super absorberend, polyurethaan
schuimverband met siliconen 
wondcontactlaag en SoftTack

SiltecPLUS is ook beschikbaar als anatomisch  
gevormd verband voor de hiel

5 x 6 cm 7268300 10 10

10 x 10 cm 7268301 10 10

10 x 20 cm 7268302 10 10

15 x 15 cm 7268303 10 10

20 x 20 cm 7268304 5 10

16 x 24 cm 7268305 5 10

Siltec B (Border)

Super absorberend, polyurethaan 
schuimverband met siliconen 
wondcontactlaag en siliconen border

(3.9 x 3.9 cm) 7.5 x 7.5 cm 7263100 10 10

(8.2 x 8.2 cm) 12.5 x 12.5 cm 7263101 10 10

(10 x 10 cm) 15 x 15 cm 7263102 10 10

(12.3 x 12.3 cm) 17.5 x 17.5 cm 7263103 5 10

(16.5 x 16.5 cm) 22.5 x 22.5 cm 7263104 5 10

(6 x 6 cm) 10 x 10 cm 7263105 10 10

(6 x 16.5 cm) 10 x 22.5 cm 7263106 10 10

Siltec L (Light)

Dun, super absorberend, 
polyurethaan schuimverband 
met siliconen wondcontactlaag

5 x 6 cm 7263000 10 10

10 x 10 cm 7263001 10 10

15 x 15 cm 7263002 10 10

Siltec Heel 2D

Super absorberend, polyurethaan 
schuimverband met siliconen 
wondcontactlaag voor wonden op de hiel

16 x 24 cm 7264800 5 10

Siltec Heel 3D

Anatomisch gevormd, super absorberend, 
polyurethaan schuimverband met siliconen 
wondcontactlaag voor wonden aan de hiel; 
inclusief twee fixatie strips

16 x 24 cm 7264801 5 6

Siltec Sacrum

Super absorberend, polyurethaan 
schuimverband met siliconen 
wondcontactlaag en siliconen border 
voor wonden op de stuit

17.5 x 17.5 cm 7264700 5 10

23 x 23 cm 7264701 5 10
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Soms heb 
ik een 
extra paar 
helpende
handen nodig.

Cutimed® SiltecPLUS  
blijft op zijn  
plaats terwijl  
secundaire fixatie 
wordt aangebracht.

Cutimed® Siltec is zo ontworpen dat de producten geschikt zijn voor lage, 
matige en hoge exsudaat niveaus met verschillende mate van viscositeit. 
Zelfs zeer viskeus exsudaat. Naast verschillende vormen en absorptiecapaciteit, 
biedt Cutimed® Siltec nu ook twee opties in kleefkracht. 

NIEUW Cutimed® SiltecPLUS

De SoftTack kleeflaag zorgt dat het verband  
op zijn plaats blijft tijdens het aanbrengen van 
secundaire fixatie.

Cutimed® Siltec
De FeatherTack kleeflaag heeft extra subtiele 
kleefkracht en is daarom zelfs voor de meest 
fragile huid geschikt.

Indicaties.
Cutimed Siltec producten zijn geschikt voor de volgende indicaties:
• Veneuze en arteriële ulcera
• Diabetisch gangreen
• Huidtransplantaties
• Decubitus
• Chirurgische incisies
• Schaafwonden
• Rijtwonden

Cutimed® Siltec assortiment.
Cutimed SiltecPLUS biedt dezelfde voordelen als de andere producten in het Cutimed® Siltec assortiment:
• Snelle verticale absorptie
• Houdt vocht vast, zelfs onder compressie
• Hoge waterdampdoorlatendheid 
• Atraumatische en pijnloze verbandwissels
• Absorptie regulerende technologie ondersteunt vochtige wondgenezing

Cutimed® SiltecPLUSNIEUW

NIEUW

Gepast exsudaat management voor betere wondgenezing 

Wondzorg doe je samen. 

Wonddiepte Oppervlakkig Wondvocht Weinig tot gemiddeld

Gemiddeld tot veel

Wondfase Granulerend

Epithelialiserend

Geel beslag

Cutimed® SiltecPLUS  
  een aanwinst voor de Cutimed® Siltec familie. 



Ik heb  
betrouwbare 
absorptie  
nodig. Ook  
onder  
compressie.

Hoge absorptie- 
capaciteit en 
retentie, zelfs  
onder compressie. 

Cutimed®

Wondzorg doe je samen. 

Exceptioneel  
 patiëntvriendelijk.

Cutimed® Siltec is ontwikkeld voor uitstekende vochtregulatie en bovendien biedt 
dit innovatieve ontwerp uw patiënten belangrijke voordelen voor een betere kwaliteit 
van leven en therapietrouw.

Verminderde kans op maceratie.
Overmatig exsudaat wordt verticaal geabsorbeerd en blijft daardoor  
binnen de wondranden zodat deze droog blijven.

Wondcontactlaag 
Voorkomt verspreiding van exsudaat en zorgt dat het de huid rondom  
de wond niet bereikt.

Open, poreuze schuimstructuur  
Verticale absorptie zorgt ervoor dat overmatig exsudaat binnen de  
wondranden blijft. 

Atraumatische, pijnloze verbandwisselingen.
Wondcontactlaag 
Siliconen zorgen voor zachte hechting om het nieuwe weefsel te  
beschermen en vertraging van het genezingsproces te voorkomen.  
Daarnaast wordt het risico op allergische reacties verkleind. 

Zichtbare verzadiging.
Ademende, transparante bovenlaag van polyurethaan 
De mate van verzadiging is eenvoudig te zien zonder het verband te  
verwijderen. Dit voorkomt onnodige verbandwissels.

Voorkomt doorsijpelen van exsudaat.
Krachtige superabsorbers 
Absorberen en sluiten vocht in, zelfs onder compressie. 

Ademende, transparante bovenlaag van polyurethaan 
Biedt uitstekende MVTR en voorkomt doorlekken van exsudaat. 

Comfortabel.
Open, poreuze schuimstructuur  
De materiaalkeuze en de open structuur van de schuimkern zorgen ervoor 
dat het verband zich comfortabel aan de contouren van het lichaam 
aanpast.

Wondcontactlaag  
De eigenschappen van de siliconen wondcontactlaag zorgen ervoor dat het 
verband zeer zacht aanvoelt op de huid van de patiënt.

Verticaal geabsorbeerd exsudaat volgt 
de omtrek van de wond en houdt de 
wondranden droog.

* Moisture Vapor Transmission Rate; een juiste MVTR ondersteunt het vochtige wondgenezingsproces 
door ervoor te zorgen dat overmatig vocht verdampt zonder de wond uit te drogen.

Sterk ademende bovenlaag van 
polyurethaan.

Zorgt voor effectieve vochtverdamping  
tijdens de verschillende verzadigingsfases.
• Juiste MVTR* voor alle exsudaat niveaus
• Voorkomt doorsijpelen van exsudaat
• Gemakkelijk te zien of het verband verzadigd is
• Voorkomt onnodige verbandwisselingen

Open, poreuze schuimstructuur. 
Neemt exsudaat snel op in de bovenste 
laag van de schuimkern.
• Snelle, verticale absorptie
• Overmatig exsudaat blijft binnen de wond-

randen en voorkomt zo maceratie
• Absorbeert exsudaat met lage tot hoge 

viscositeit

Krachtige superabsorbers.
Absorberen en houden vocht vast, al naar gelang 
de mate van exsudatie.
• Betrouwbare absorptie voor licht, matig en sterk 

exsuderende wonden
• Houden exsudaat vast, zelfs onder compressie
• Passen zich aan veranderende exsudaat niveaus aan
• Minder verbandwissels nodig

Geperforeerde wondcontactlaag van 
siliconen.

Exsudaat dringt snel door tot de schuimkern, 
zelfs zeer viskeus exsudaat.
• Exsudaat, hoe viskeus ook, dringt gemakkelijk tot 

de kern van het verband door
• Lichte hechting beschermt het nieuwe weefsel en 

voorkomt maceratie
• Atraumatische en pijnloze verbandwissels

Voor een goede wondgenezing is effectieve vochtregulatie van essentieel belang. 
De hoeveelheid exsudaat kan van dag tot dag verschillen tijdens het genezings- 
proces. Het is daarom belangrijk dat een schuimverband in alle omstandigheden 
consistente en betrouwbare resultaten levert. Gelukkig kunt u ongeacht de mate 
van exsudaat of viscositeit altijd vertrouwen op Cutimed® Siltec.

Absorptie regulerende technologie  
  past zich aan alle exsuderende wonden aan.
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