PRODUCTINFORMATIEBLAD
CUTIMED® SILTEC®
SAMENVATTING
• Schuimverband met een siliconen wondcontactlaag
en superabsorbers
• Bestemd voor chronische en acute wonden
• Optimale bescherming van de wond en opname van
wondvocht

Wat is Cutimed Siltec?

Gebruiksadvies

Cutimed Siltec is een schuimverband met een unieke
combinatie van een siliconen wondcontactlaag en
superabsorbers. Het verband is bedoeld voor de
behandeling van chronische en acute wonden.

• Kies een verband met een zodanige afmeting en
vorm, dat het verband aan alle kanten van de wond
twee centimeter groter is dan het wondgebied
• Verwijder de beschermende folie aan de achterzijde
van het verband
• Leg de zelfklevende zijde op de wond
• Rek hierbij het verband niet op en breng het niet
onder spanning aan
• Voor moeilijke plaatsen op het lichaam – het sacrum
en de hiel – bestaan speciale varianten: Cutimed
Siltec Sacrum en Cutimed Siltec Heel. Deze sluiten
precies aan bij de vorm die het lichaam op die
plaatsen heeft
• Cutimed Siltec kan tot zeven dagen op zijn plaats
blijven

Waarvoor is Cutimed Siltec?
Cutimed Siltec is bestemd voor behandeling van
acute en chronische wonden, zoals decubitus,
beenulcera, diabetische voetulcera, chirurgische
wonden, eerste- en tweedegraads brandwonden en
donorsites. Het is ook geschikt voor oppervlakkige
wonden die niet snel genezen.

Producteigenschappen
• De siliconen wondcontactlaag kleeft zacht op de
(gezonde) huid, maar niet op plaatsen waar de
wond vochtig is.
• Optimale bescherming van de wond en het nieuwe
– nog kwetsbare – weefsel
• De superabsorbers absorberen het wondvocht en
houden het vast, ook als het wondgebied onder
druk staat van een compressiewindsel.
• De folie aan de bovenzijde van het foamverband
is lucht- en waterdampdoorlatend. Ze voorkomt
doorlekken van wondvocht

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.
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