Cutimed® Siltec®
Perfekt balans för olika nivåer

Exsudathantering
kräver stark
support

Cutimed Siltec
Perfekt samarbete mellan olika komponenter
En väl avvägd kombination av olika material gör Cutimed Siltec till ett polyuretanskumförband med hög
kapacitet som ger en prestanda du kan lita på.
Förbandet är utformat för att ge utmärkt vätskehantering, samtidigt som den innovativa designen erbjuder
patienterna viktiga fördelar för ökad livskvalitet och följsamhet till behandlingen.
Effektiv hantering av sårvätska tack vare vertikal
absorption av olika typer och mängder sårvätska.

Tillförlitlig vidhäftning tack vare den heltäckande
silikonbeläggningen.

Anatomisk form som anpassar sig efter kroppens
konturer och för bästa komfort.

Indikationer*
Cutimed Siltec är utformad för att anpassa sig till sår med liten, måttlig eller riklig mängd sårvätska
med varierande grad av viskositet, inklusive mycket hög.

Venösa eller arteriella sår

Trycksår

Fotsår hos diabetiker

Hudtransplantat

Tagställen för hudtransplantation
* För ytterligare indikationer, se bruksanvisning

Polyuretanfilm
Hög förmåga att andas
Cutimed Siltec ger tillförlitliga resultat oberoende av mängden sårvätska eller grad av viskositet.
Polyuretanfilmen anpassar avdunstningen i takt med mättnadsgraden. Detta skyddar sårbädden från
överskottsfukt samt säkerställer en optimal läkningsmiljö, även då vätskenivåerna ändras eller om vätskan
har hög viskositet.
Säkerställer en relevant avdunstning oberoende av förbandets mättnadsgrad.
Anpassar MVTR* i takt med
förändrade vätskenivåer
Förhindrar läckage
Underlättar att se mättnadsgraden
Förhindrar onödiga förbandsbyten
Duschbart1 och vattenavvisande1, 2

1 Cutimed Siltec med häftkant
2 Cutimed Siltec utan häftkant

Riklig mängd
sårvätska

Liten till
måttlig mängd
sårvätska

Superabsorbenter
Absorberar och binder sårvätska
Tack vare teknologin med superabsorbenter binds sårvätskan på ett säkert sätt även under
kompression vilket minskar risken för läckage och maceration.
Tillförlitlig absorption vid lite, måttlig och riklig mängd sårvätska
Binder sårvätskan effektivt, även under kompression
Anpassar sig till förändrade vätskenivåer
Superabsorbenterna är sammansmälta med
polyuretanskummet vilket gör förbandet klippbart
Färre förbandsbyten

Intelligent skum
Drar snabbt upp vätskan till skumkärnans övre del
Skummets struktur hos Cutimed Siltec säkerställer effektiv, vertikal absorption utan att såret
torkar ut, vilket resulterar i en säker behandling. Förbandet har en mycket god egenskap att
absorbera sårvätska med hög viskositet. Det är resultatet av silikonlagrets perforering samt
skumkärnans stora porer.
Säkerställer effektiv, vertikal absorption och skyddar
huden mot maceration
Absorberar vätska från låg till mycket hög viskositet

Cutimed
Siltec vertikal
absorption

Perforerat sårkontaktlager av silikon
Skonsam vidhäftning
Det perforerade vidhäftande silikonlagret tillåter vätskeöverföring samtidigt som
det utgör en effektiv barriär mot vävnadsinväxt i skumkärnan vilket skyddar den
nybildade, epiteliserade vävnaden.
Sårvätskan passerar enkelt igenom, oberoende
av grad av viskositet
Skonsam vidhäftning
Atraumatiska och mindre smärtsamma
förbandsbyten för patienten

Silikonvidhäftning
Akrylatvidhäftning

Perfekt samarbete mellan
olika komponenter
Anatomisk design
Anatomisk form som anpassar
sig efter kroppens konturer och
för bästa komfort

Polyuretanfilm med hög
förmåga att andas
Dynamisk exsudathantering, perfekt
kombination av absorption och
vaporisering

Klippbar
Patientanpassad
användning

Barriär mot bakterier

Intelligent skum
	Säkerställer effektiv, vertikal
absorption och skyddar
huden mot maceration
Hög absorption av olika
typer av sårvätska

Teknologi med superabsorbenter
	Binder sårvätskan tack vare extra
absorption och förmåga att hålla
kvar vätskan
	Lämpar sig mycket väl för
användning under kompression

Skonsamt sårkontakt-lager av silikon
	Skyddar nybildad vävnad
	Säkerställer atraumatiska
förbandsbyten

Flexibel applicering
Anatomiskt anpassade former
Förband måste passa de unika, vanligtvis oregelbundna formerna på olika sår, följa kroppens konturer och tillåta en
viss grad av kroppsrörelse. Samtidigt måste förbandet ha en nära kontakt med sårbädden för att skapa en optimal
läkningsmiljö.
Den mjuka och smidiga följsamheten säkerställer att förbandet anpassar sig till olika kroppskonturer. Den anatomiska
formen och rundade hörn gör att förbandet sitter bra oavsett var det appliceras.

Cutimed Siltec
Olika sår kräver olika lösningar

Cutimed Siltec
Skonsam
Superabsorberande skumförband i silikon med lätt
vidhäftning.
Perfekt för känslig hud, exempelvis tunn eller
kortisonbehandlad hud

Cutimed Siltec PLUS
Supporterande
Superabsorberande skumförband med silikon och starkare
initial vidhäftning.
Enkel applicering tack vare starkare vidhäftning

Cutimed Siltec L
Tunn
Tunt, superabsorberande skumförband med silikon och
skonsam vidhäftning.
Lämpligt för lätt till måttligt vätskande sår på ställen som
är lite svårare att lägga om, exempelvis i hudveck under
brösten eller i ljumsken

Cutimed Siltec B
Pålitlig
Superabsorberande skumförband med silikon och
häftkant.
Säker vidhäftning
Enkel, kan omplaceras
Duschbar

Cutimed Siltec
Specialformer

Cutimed Siltec B Oval
Superabsorberande skumförband med silikon och
häftkant, oval.
Säker vidhäftning
Oval form anpassar sig perfekt till ojämna
kroppskonturer
Duschbar

Cutimed Siltec PLUS Heel 2D
Superabsorberande skumförband med silikon och starkare
initial vidhäftning, för hälsår.
Enklare applicering tack vare starkare inital vidhäftning
Särskilt lämpligt för svåråtkomliga sår
Extra tjockt skum (7 mm) ger tryckdämpande effekt

Cutimed Siltec Heel 3D
Superbsorberande skumförband med silikon, anatomiskt
utformad för hälsår.
Anatomiskt utformad för snabb och enkel applicering
Extra tjockt skum (7 mm) ger tryckdämpande effekt
Två extra fästremsor medföljer

Cutimed Siltec Sacrum
Superabsorberande skumförband med silikon och
häftkant, för sår i sacrumområdet.
Anatomiskt format förband med extra bred vidhäftande
silikonkant
Tryckdämpande effekt
Duschbar

Cutimed Siltec – Översikt
Storlek
sårdyna
Cutimed Siltec
Superabsorberande skumförband i polyuretan
med sårkontaktlager i silikon och mycket
skonsam vidhäftning

Cutimed Siltec Plus
Superabsorberande skumförband i
polyuretan med sårkontaktlager i silikon
med starkare inital vidhäftning

Cutimed Siltec L (Light)
Superabsorberande skumförband i polyuretan
med låg profil och sårkontaktlager i silikon.
Mycket skonsam vidhäftning

Cutimed Siltec B (Border)
Superabsorberande skumförband i polyuretan
med sårkontaktlager i silikon och häftkant med
silikon

Storlek

Art nr.

Antal/fp

Antal/trp

5 x 6 cm

73285-00

10

100

10 x 10 cm

73285-01

10

100

10 x 20 cm

73285-02

10

100

15 x 15 cm

73285-03

10

100

20 x 20 cm

73285-04

5

50

5 x 6 cm

73288-00

10

100

10 x 10 cm

73288-01

10

100

10 x 20 cm

73288-02

10

100

15 x 15 cm

73288-03

10

100

20 x 20 cm

73288-04

5

50

5 x 6 cm

73283-00

10

100

10 x 10 cm

73283-01

10

100

15 x 15 cm

73283-02

10

100
100

4 x 4 cm

7,5 x 7,5 cm

73284-00

10

6 x 6 cm

10 x 10 cm

73284-05

10

100

5 x 16,5 cm

10 x 22,5 cm

73284-06

10

100

8,2 x 8,2 cm

12,5 x 12,5 cm

73284-01

10

100

10 x 10 cm

15 x 15 cm

73284-02

10

100

12,3 x 12,3 cm

17,5 x 17,5 cm

73284-03

5

50

16,5 x 16,5 cm

22,5 x 22,5 cm

73284-04

5

50

6,0 x 3,0 cm

10 x 7 cm

73284-14

10

100

11,6 x 8,6 cm

16 x 13 cm

73284-21

5

50

16 x 24 cm

73288-05

5

50

16 x 24 cm

73286-01

5

50

11,6 x 9,7 cm

17,5 x 17,5 cm

73287-00

5

50

16,6 x 14 cm

23 x 23 cm

73287-01

5

50

Specialformer
Cutimed Siltec B Oval
Superabsorberande skumförband i polyuretan
med sårkontaktlager i silikon och häftkant med
silikon, oval

Cutimed Siltec Plus Heel 2D
Superabsorberande skumförband i polyuretan
med sårkontaktlager i silikon med starkare inital
vidhäftning, för hälsår

Cutimed Siltec Heel 3D
Anatomiskt utformat, superabsorberande
skumförband i polyuretan med sårkontaktslager
i silikon med mycket skonsam vidhäftning. För
hälsår. Två extra fästremsor medföljer

Cutimed Siltec Sacrum
Superabsorberande skumförband i polyuretan
med sårkontaktslager i silikon och häftkant med
silikon, för sår i sakrumområdet

Cutimed Siltec lämpar sig för:

Sårfaser

Sårvätska

Fibrinbelagt (smetigt)

Liten till måttlig mängd

Granulation

Måttlig till riklig mängd

Epitelisering

Sårdjup
Ytligt

Se bruksanvisning för fullständiga anvisningar om
säker användning av denna produkter.

Cutimed® EXSUDATteam:
Tre spelare för optimal sårläkning
Ett bra behandlingsval banar väg för en framgångsrik sårläkning. Med Cutimed® har du tillförlitliga
sårvårdsprodukter till hands för att hantera varje sårfas och olika nivåer av sårvätska.
Hitta en passande produkt för icke-infekterade, vätskande sår:

EXSUDATNIVÅ
• Autolytisk debridering
ger en effektiv
upprensning av
fibrinbelägging från såret

•P
 erfekt balans mellan
absorption och fuktigt
sårklimat

• Optimalt fuktigt sårklimat
tack vare osmoseffekt

•O
 ptimalt fuktigt sårklimat
stödjer sårläkningen

• Hög sårstimuleringspotential stödjer tillväxt av
ny vävnad

•V
 ertikal absorption
minskar risken för
maceration

• Skydd av epitelvävnad

•S
 konsam och mindre
smärtsam omläggning
tack vare silikonlager

• Binder bakterier,
inflammationsfaktorer och
sårsekret säkert i förbandet

SÅRSTADIER

Fibrinbelagt

Granulerande

• Skonsam debridering
minskar fibrinbeläggning
på sårytan

Cutimed® Sorbion® Sana:
•O
 ptimalt fuktigt sårklimat
stödjer sårläkningen
•S
 konsam omläggning

Den starka

Epiteliserande

Cutimed® Sorbion®

• Autolytisk debridering
ger en effektiv
upprensning av nekrotisk
vävnad

Den mjuka
Cutimed® Siltec®

Nekrotiskt

Den aktiva

Cutimed® exsudatteam är
indicerat för kroniska sår
såsom exempelvis:*
• Venösa eller arteriella bensår
• Trycksår
• Fotsår hos diabetiker

Cutimed® HydroControl

* Ytterligare information finns i produkternas
bruksanvisning.

10/2019
221013

Essity Hygiene and Health AB
SE-405 03 Göteborg

www.essity.se
Tel: 031-746 15 00
kundservice.se@essity.com

