
Cutimed® Siltec® Artikelnummer Afmeting
Afmeting 

Wondkussen
Inhoud

per doos
Inhoud 

verzendkarton
Z-index- 
nummer

Siliconen schuimverband met 
superabsorbers

73285-00 5 x 6 cm 10 10 15390527

73285-01 10 x 10 cm 10 10 15389847

73285-02 10 x 20 cm 10 10 15389863

73285-03 15 x 15 cm 10 10 15389901

73285-04 20 x 20 cm 5 10 15389936

Cutimed® Siltec®PLUS

Siliconen schuimverband met  
superabsorbers en huidvriendelijke  
zelfklevende wondcontactlaag

73288-00 5 x 6 cm 10 10 15930971

73288-01 10 x 10 cm 10 10 15931005

73288-02 10 x 20 cm 10 10 15930963

73288-03 15 x 15 cm 10 10 15931021

73288-04 20 x 20 cm 5 10 15931048

Cutimed® Siltec® B (Border)

Siliconen schuimverband 
met superabsorbers en border

73284-00 7,5 x 7,5 cm 4 x 4 cm 10 10 15390306

73284-01 12,5 x 12,5 cm 8,5 x 8,5 cm 10 10 15390314

73284-03 17,5 x 17,5 cm 12,5 x 12,5 cm 5 10 15390322

73284-04 22,5 x 22,5 cm 16,5 x 16,5 cm 5 10 15550613

73284-06 10 x 22,5 cm 5 x 16,5 cm 10 10 15930726

73284-14 7 x 10 cm (ovaal) 3 x 6 cm 10 10 16286502

73284-21                         13 x 16 cm (ovaal) 8,5 x 11,5 cm    5 10  16813715

Cutimed® Siltec® L (Light)

Dun siliconen schuimverband 
met superabsorbers

73283-00 5 x 6 cm 10 10 15389952

73283-01 10 x 10 cm 10 10 15389979

73283-02 15 x 15 cm 10 10 15390004

Cutimed® Siltec® Heel (3D)

Voor wonden op de hiel

73286-01 voorgevormd 5 6 15730395

Cutimed® Siltec®PLUS Heel (2D)

Voor wonden op de hiel

73286-00 16 x 24 cm 5 10 15930998

Cutimed® Siltec® Sacrum

Voor wonden op de stuit

73287-00 17,5 x 17,5 cm 5 10 15517462

73287-01 23 x 23 cm 5 10 15550621

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
CUTIMED® SILTEC®

CUTIMED® SILTEC® B

Anatomisch ontwerp
• Patiëntcomfort en gebruiksgemak
• Conformeert goed naar de vormen 

van het lichaam

Superabsorberende technologie
• Betrouwbaar absorptievermogen  
• Retentie van wondvocht, ook onder 

compressie
• Minder verbandwissels

Patiëntvriendelijke siliconen kleeflaag
• Atraumatische verbandwissels
• Opnieuw aan te brengen na observatie

Verticale absorptie
• Voorkomt verweking van de wondranden
• Absorbeert zelfs viskeus exsudaat

Ademende bovenlaag   
•  Wondvocht verdampt via de bovenlaag
• Voorkomt doorlekken van wondvocht 

Op maat te knippen
•  Voor elke patiënt een wondverband 

op maat

Douchebestendig
• Minder verbandwissels
•  Vergroot het patiëntcomfort

Betrouwbare fixatie 
•  Siliconenen border voor betrouwbare en 

patiëntvriendelijke fixatie

Wondzorg doe je samen.

Een veelzijdig 
schuimverband 
met betrouwbare 
absorptie?

Cutimed® Siltec®

PRODUCTOVERZICHT

 Oppervlakkig

 Diep

 Oppervlakkig + diep

Legenda

 Wond met necrose

 Geïnfecteerde wond

 Wond met geel beslag

 Granulerende wond

 Epithelialiserende wond

 Geen tot weinig wondvocht

 Weinig tot matig wondvocht

 Matig tot veel wondvocht

 Veel tot zeer veel wondvocht 

Cutimed® Siltec®

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
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EXSUDAATMANAGEMENT 
MET SILTEC® TECHNOLOGIE
BETROUWBARE RESULTATEN IN ALLE OMSTANDIGHEDEN
Voor een goede wondgenezing is effectief exsudaatmanagement van essentieel belang. De hoeveelheid 
wondvocht kan van dag tot dag verschillen tijdens het genezingsproces. Het is daarom belangrijk dat een 
schuimverband in alle omstandigheden consistente en betrouwbare resultaten levert. Gelukkig kunt u ongeacht 
de mate van wondvocht of viscositeit altijd vertrouwen op Cutimed Siltec.

Het Cutimed Siltec assortiment bestaat uit verschillende soorten en maten schuimverband met een 
anatomisch gevormd ontwerp voor meer draagcomfort en gebruiksgemak.

KIES EENVOUDIG DE JUISTE CUTIMED SILTEC VARIANT
Cutimed Siltec is geschikt voor oppervlakkige, chronische en secundair genezende wonden met geel beslag 
op granulatieweefsel, die weinig tot veel wondvocht afgeven.

Hoeveelheid wondvocht

Zeer gevoelige huid Cutimed® Siltec® L Cutimed® Siltec® (standaard)

Normale/ 
gevoelige huid

Wond op de stuit Cutimed® Siltec® Sacrum Cutimed® Siltec® Sacrum

Wond op de hiel Cutimed® Siltec® Heel 2D/3D Cutimed® Siltec® Heel 2D/3D

CUTIMED® SILTEC®

Fixatie nodig Cutimed® Siltec® L/Cutimed® Siltec® PLUS Cutimed® Siltec® PLUS

Geen fixatie nodig
(douchen mogelijk)

Cutimed® Siltec® B Cutimed® Siltec® B
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3  Krachtige superabsorbers

• Betrouwbare absorptie voor wonden met weinig  
tot veel wondvocht

• Effectieve retentie en comfort, zelfs onder 
compressie

•  Het verband hoeft minder vaak te worden 
vervangen

4  Sterk ademende bovenlaag van polyurethaan

• Verdampt meer of minder wondvocht afhankelijk  
van de verzadiging van het verband

• Voorkomt doorlekken van wondvocht
• Gemakkelijk te zien of het verband verzadigd is,  

dus voorkomt onnodige verbandwisselingen

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

 Huidvriendelijke siliconen wondcontactlaag 

• Wondvocht, van welke viscositeit dan ook, dringt 
gemakkelijk tot de kern van het verband door

• Patiëntvriendelijk verklevende siliconen wond-
contactlaag beschermt het nieuwe weefsel en 
voorkomt verweking van de wondranden

• Atraumatisch te verwijderen bij verbandwisselingen

2  Open, poreuze schuimstructuur 

• Wondvocht wordt snel verticaal opgenomen
• Overmatig wondvocht wordt van de randen 

van de wond weggehouden om maceratie te 
voorkomen

• Absorbeert vocht met lage tot hoge viscositeit

1

2

4

CUTIMED® SILTEC®

OVERMATIG WONDVOCHT WORDT IN VERTICALE RICHTING VAN 
HET WONDBED AFGEVOERD
Een belangrijk werkingsprincipe van Cutimed Siltec wondverbanden is verticale absorptie: 

Ademende polyurethaan bovenlaag

Cutimed® Siltec®                  
 Wanneer wondvocht in aanraking komt met 

Cutimed Siltec, trekt het gemakkelijk via de  
geperforeerde siliconen wondcontactlaag in de 
schuimkern. 

 De schuimkern is ontworpen met een open  
poriënstructuur die voor snelle verticale  
absorptie zorgt. Wondvocht wordt dus van  
het wondbed en de wondranden afgevoerd en 
vastgehouden in de schuimkern. Ook onder 
compressie. 

 Bovenin de schuimkern absorberen de zichtbare 
lijnen (met de superabsorberende deeltjes) het 
wondvocht en houden dit vast, ook onder 
compressie.

 Daarnaast past de ademende polyurethaan 
bovenlaag het verdampingstempo aan de 
verzadiging van de kern aan. Zelfs bij variabele 
hoeveelheden of sterk viskeus wondvocht blijft 
het wondbed effectief beschermd tegen 
overmatig wondvocht. Hierdoor wordt uitdrogen 
of verweken van het wondbed voorkomen en 
dus de wondgenezing ondersteund.

Superabsorberende
deeltjes
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CUTIMED® SILTEC® (STANDAARD)

CUTIMED® SILTEC® PLUS

Cutimed Siltec (standaard) is ontwikkeld voor uitstekende vochtabsorptie en bovendien biedt dit product 
uw patiënten belangrijke voordelen voor een betere kwaliteit van leven en therapietrouw.

• Snelle verticale absorptie, ook van viskeus wondvocht
• Houdt wondvocht vast, zelfs onder compressie
• Hoge waterdampdoorlaatbaarheid 
• Atraumatische verbandwissels
• Optimale condities van vochtige wondgenezing
• Ook in voorgevormd hielverband
• Niet zelfklevend: Voor de gevoelige tot zeer gevoelige huid

Cutimed Siltec PLUS heeft dezelfde eigenschappen als Cutimed Siltec (standaard) en is daarnaast zelfklevend.

• Het verband blijft op zijn plaats tot het aanbrengen  
van secundaire fixatie

• Ook in anatomische vormen sacrum en hiel
• Zelfklevend: Voor de gevoelige huid

•   Hoog draagcomfort en betrouwbaar 
exsudaatmanagement

• Creëert een vochtig wondmilieu bij droge wonden 
• Dun en flexibel
• Niet zelfklevend: Voor de gevoelige tot zeer gevoelige huid

•  Betrouwbare en huidvriendelijke fixatie
• Gemakkelijk (eventueel opnieuw) aan te brengen
• Douchebestendig
• Ook beschikbaar in ovale vorm
• Zelfklevend: Voor de gevoelige huid

CUTIMED® SILTEC® B
MET ZACHT KLEVENDE SILICONENBORDER

Cutimed Siltec B is geschikt voor exsudaatmanagement 
bij wonden die weinig tot veel wondvocht afgeven:
• Chronische wonden, bijvoorbeeld veneuze ulcera, 

diabetische ulcera, decubitus;
• Acute wonden, bijvoorbeeld donor sites en 

tweedegraads brandwonden;
• Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.

Indicaties

Cutimed Siltec L is geschikt voor exsudaatmanagement 
bij wonden die geen of weinig wondvocht afgeven: 
• Chronische wonden, bijvoorbeeld veneuze ulcera, 

diabetische ulcera, decubitus;
• Acute wonden, bijvoorbeeld donor sites en 

tweedegraads brandwonden;
• Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.

Indicaties

Cutimed SiltecPLUS is geschikt voor exsudaatmanagement  
bij wonden die weinig tot veel wondvocht afgeven:
• Chronische wonden, bijvoorbeeld veneuze ulcera, 

diabetische ulcera, decubitus;
• Acute wonden, bijvoorbeeld donor sites en 

tweedegraads brandwonden;
• Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.

Indicaties

Cutimed Siltec is geschikt voor exsudaatmanagement 
bij wonden die weinig tot veel wondvocht afgeven:
• Chronische wonden, bijvoorbeeld veneuze ulcera, 

diabetische ulcera, decubitus;
• Acute wonden, bijvoorbeeld donor sites en 

tweedegraads brandwonden;
• Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.

Indicaties

GESCHIKT 
VOOR DE ZEER 

GEVOELIGE 
HUID

CUTIMED® SILTEC® L
DUN SCHUIMVERBANDBETROUWBARE ABSORPTIE

GEBRUIKSGEMAK

GESCHIKT 
VOOR DE ZEER 

GEVOELIGE 
HUID

Cutimed SiltecPLUS Heel 2D

Cutimed Siltec Heel 3D

Cutimed Siltec Heel heeft een voorgevormd ontwerp voor  
gemakkelijk gebruik op de hiel.

• Beschermt de achillespees 
• Helpt het risico van wrijving, druk en schuifkracht te verminderen
• Cutimed SiltecPLUS Heel 2D is zelfklevend, secundaire fixatie nodig
• Cutimed Siltec Heel 3D is voorgevormd en gebruiksklaar;  

wordt geleverd met twee fixatiestroken

CUTIMED® SILTEC® HEEL
ANATOMISCH GEVORMD VOOR WONDEN OP DE HIEL

CUTIMED® SILTEC® SACRUM
ANATOMISCH GEVORMD MET EXTRA BREDE  
SILICONENBORDER VOOR WONDEN OP HET SACRUM

Cutimed Siltec Heel is geschikt exsudaatmanagement 
bij wonden op de hiel die weinig tot veel wondvocht 
afgeven:
• Chronische wonden, bijvoorbeeld decubitus;
• Acute wonden, bijvoorbeeld tweedegraads 

brandwonden;
• Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.

Indicaties

Cutimed Siltec Sacrum is geschikt voor 
exsudaatmanagement bij wonden op de stuit die weinig 
tot veel wondvocht afgeven:
• Chronische wonden, bijvoorbeeld decubitus;
• Acute wonden, bijvoorbeeld tweedegraads 

brandwonden;
• Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.

Indicaties


