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SAMENVATTING
•  Reinigend wondverband van natuurlijk zeewier
•  Bedoeld voor gebruik bij gemiddeld tot sterk 

vochtige wonden, zowel oppervlakkig als diep
•  Het bevordert de wondgenezing, omdat het voor 

een vochtig wondmilieu zorgt

Wat is Cutimed Alginate?
Cutimed Alginate is een reinigend wondverband. Het 
is opgebouwd uit vezels die voor 80 procent bestaan 
uit natrium en voor 20 procent uit calcium. Deze vezels 
zijn gewonnen uit zeewier.

Waarvoor is Cutimed Alginate?
Cutimed Alginate is geschikt voor gebruik bij 
gemiddeld tot sterk vochtige wonden. Dit kunnen 
oppervlakkig of diepe wonden zijn, zoals open been, 
doorligwonden, diabetische wonden, brandwonden of 
wonden die ontstaan zijn na huidtransplantatie.

Producteigenschappen
•  Verandert in contact met wondvocht van een droog 

alginaat in een vochtige en zachte gel
•  De gel creëert een vochtig wondmilieu. Dit bevordert 

genezing van de wond
•  De gel “vangt” de bacteriën, zodat die bij de 

verbandwissel uit de wond worden gehaald
•  Neemt het wondvocht op. Dit verkleint het risico van 

het lekken van wondvocht en het verweken van de 
wondranden

•  Heeft een bloedstelpende werking
•  Is op maat te knippen en makkelijk naar de vorm 

van de wond te vormen

Gebruiksadvies
•  Breng Cutimed Alginate altijd in de wond aan zonder 

overlap van de wondranden. Dit voorkomt dat de 
wondranden verweken

•  Verwissel het verband in het begin van de 
behandeling elke 24 uur

•  Afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht kan 
Cutimed Alginate tot 7 dagen in de wond blijven

•  Als Cutimed Alginate door weinig wondvocht verkleeft 
bij verwijderen, gebruik dan een natriumchloride 
(NaCl) oplossing om het weer vochtig te maken

Bewaaradvies en houdbaarheid
Het verband dient op een droge en donkere plaats te 
worden bewaard in de oorspronkelijke, ongeopende 
verpakking. De houdbaarheidsdatum staat vermeld 
op de verpakking.

Disclaimer
U dient de behandeladviezen van uw arts op te volgen. Mocht u enig ongemak, doof gevoel, verandering in huidskleur, zwelling of andere 
afwijkende reactie ervaren, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts.


