
NÁVOD NA POUŽITIE 

Cutimed® DebriClean SK 
Popis produktu 
Cutimed® DebriClean na strane určenej na prikladanie na rany pozostáva z bielych 
monovláknových slučiek z mikrovlákna, ktoré účinne čistia ranu a chránia neporušené tkanivo. 
Modré, abrazívne slučky z mikrovlákna zabezpečujú účinné čistenie rán a odstraňujú aj miernu 
nekrózu. 
Monovláknové slučky z mikrovlákna: 
• bezpečne a efektívne odstraňujú biofilm 
• viažu a zadržiavajú baktérie 
• absorbujú exsudát z rany, časti odlúpenej a suchej pokožky 
• ľahko a bezpečne sa používajú s viditeľnými výsledkami už po niekoľkých minútach 
 
Indikácie 
Cutimed® DebriClean pomáha pri čistení povrchových rán a okolitej pokožky, napríklad pri: 
• diabetických vredoch 
• žilových a arteriálnych vredoch 
• dekubitoch 
• pooperačných ranách a hojení rán sekundárnym úmyslom 
• povrchových popáleninách 
• absorpcii exsudátu, častí odlúpenej a suchej pokožky 
Kontraindikácie 
Nie sú známe žiadne kontraindikácie. 
Upozornenia a opatrenia 
• Nedotýkajte sa vankúšika na strane určenej na prikladanie na rany – vankúšik držte 

pomocou pásika na zadnej strane. 
• Nestrihajte Cutimed® DebriClean. 
• Zaistite, aby neuplynul čas použiteľnosti a aby sterilný obal nebol poškodený alebo 

neúmyselne otvorený. V takom prípade sa vankúšik už nesmie použiť. 
• Modré vlákna na strane vankúšika určenej na prikladanie na rany používajte iba na odlupujúcu 

sa pokožku a miernu nekrózu. Nepoužívajte na granulujúce tkanivá. 
• Pri použití silnejšieho tlaku alebo rýchleho trenia je potrebná opatrnosť, aby pacientovi 

nebola spôsobená nadmerná bolesť. 
• Nenechávajte Cutimed® DebriClean na rane – vhodný je len na čistenie rán. 
• Na každú ranu použite nový vankúšik – len na jednorazové použitie, aby ste zabránili 

šíreniu baktérií. (D) 
• Nepoužívajte, ak je obal už otvorený alebo poškodený, pretože sterilita pomôcky je 

zabezpečená iba vtedy, ak je obal pred použitím neotvorený a nepoškodený. 

Návod na použitie 
1. V prípade potreby odstráňte krytie z rany 
2. Pripravte nasledovné: 
• ochranný kryt na jednorazové použitie 
• rukavice na jednorazové použitie, v prípade potreby viac ako jeden pár 
• dezinfekciu rúk 
• roztok na čistenie rán 
• Cutimed® DebriClean 

3. Vyčistenie rany: 
• Navlhčite Cutimed® DebriClean priamo v balení s roztokom na čistenie rán (v 

súlade s miestnymi odporúčaniami). Vhodné sú všetky súčasné roztoky na čistenie rán 
(vrátane antiseptík)*. Uistite sa, že je vankúšik úplne nasýtený (odporúčané 
množstvo: približne 30 ml.) (A) 

• Ak je vankúšik nedostatočne navlhčený, pacient môže cítiť bolesť. 
• Na držanie Cutimed® DebriClean použite pásik na zadnej strane vankúšika. (B) 
• Na čistenie rany použite navlhčenú stranu vankúšika určenú na prikladanie na rany a 

použite krúživé pohyby s vyvinutím mierneho tlaku. (C) 
• Na odstránenie miernej nekrózy použite abrazívnu modrú časť Cutimed® DebriClean 

na strane určenej na prikladanie na rany. 



• Použite inú časť vankúšika ihneď ako sa na monovláknové slučky z mikrovlákna 
nazbiera dostatočné množstvo odpadu, alebo použite nový Cutimed® DebriClean. 

• Použitý Cutimed® DebriClean zlikvidujte ako bežný domový alebo zdravotnícky odpad. 
• Po vyčistení rany pokračujte v štandardnej výmene obväzu. 
• Liečba rany produktom Cutimed® gél pred výmenou obväzu je prospešná pri 

čistení nekrotických rán. 
• Cutimed® DebriClean môžu používať iba zdravotnícki pracovníci. 

* súčasné čistiace roztoky na rany na báze PHMB, chlórnanu sodného alebo chlórnych 
kyselín, oktenidínu, 0,9 % roztoku chloridu sodného, vody a Ringerovho roztoku. 
Uchovávanie a likvidácia 
Uchovávajte v suchu, chráňte pred slnečným žiarením a pred vysokou vlhkosťou vzduchu. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Likvidácia sa musí vykonať v súlade s národnými 
požiadavkami. 

Upozornenie 
Akákoľvek závažná udalosť, ktorá sa vyskytne v súvislosti s používaním tejto pomôcky, má 
byť nahlásená spoločnosti BSN medical GmbH a príslušnému štátnemu orgánu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


