Cutimed Sorbion Sachet is een assortiment superabsorberende
verbanden voor wonden die veel tot extreem veel wondvocht
afgeven.

Cutimed Sorbion Sachet
®

®

Cutimed Sorbion Sachet verbanden zijn unieke hypoallergene superabsorberende verbanden met superieure en bewezen absorptiecapaciteit door
Hydration Response Technology. Hydration Response Technology bestaat
uit 3 componenten die optimaal samenwerken: gelvormende
deeltjes, absorberende cellulose vezels en een reinigende wondcontactlaag.
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Cutimed Sorbion Sachet producten
hebben een superabsorberende gelvormende kern van mechanisch gebonden
cellulose vezels en gelvormende
polymeren. De gelerende kern vormt
zich naar het wondbed en er wordt een
vochtig wondmilieu gehandhaafd.
De kern absorbeert grote hoeveelheden wondvocht verticaal en houdt dit
vast, ook onder compressie. Hierdoor
wordt verweking van de wondranden
en lekkage voorkomen. Micro-organismen en onaangename geuren worden
ingesloten.
De wondcontactlaag van polypropyleen
verwijdert op zachte wijze fibrineus en
necrotisch weefsel bij iedere verbandwissel.
De kern van mechanisch gebonden
vezels 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 zeer hypoallergeen.

Afmeting

Artikelnr.

Inhoud

Inhoud

detailverp.

verzendkarton

Cutimed Sorbion sachet S
7,5 x 7,5 cm - per 10

73232-00

1

76

7,5 x 7,5 cm - per 25

73232-01

1

60
76

10 x 10 cm - per 10

73232-06

1

10 x 10 cm - per 25

73232-07

1

38

15 x 15 cm - per 10

73232-12

1

32

15 x 15 cm - per 25

73232-13

1

16

20 x 10 cm - per 10

73232-09

1

47

20 x 10 cm - per 25

73232-10

1

22

20 x 20 cm - per 10

73232-15

1

21

20 x 20 cm - per 25

73232-16

1

13

20 x 20 cm - per 10

73232-18

1

21

8 cm - per 10

73237-01

1

76

14 cm - per 10

73237-03

1

32

73240-00

1

10

Cutimed Sorbion Sachet Multistar

Cutimed Sorbion Sachet XL
45 x 25 cm - per 10

T O E PA S S I N G E N

ASSORTIMENT

Cutimed Sorbion Sachet is geschikt
voor wonden die veel tot extreem veel
vocht afgeven:

Naast standaard maatvoeringen zijn ook
de volgende vormen beschikbaar:

• Chronische wonden zoals veneuze,
diabetische ulcera of decubitus
• Acute wonden met secundaire
wondgenezing
• Oncologische ulcera
• Postoperatieve wonden
• Open buikwonden

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, of buik of sacrum.
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