
Cutimed® Sorbact® gel - Antimikrobiálne krytie v kombinácii  s hydrogélom                                        
 
Opis produktu  
Cutimed® Sorbact® s hydrogélom je určený pre účinné viazanie a odstránenie baktérií a iných  
mikroorganizmov z kontaminovaných, kolonizovaných a infikovaných rán.  
Je vyrobené z acetátovej tkaniny potiahnutej s DACC (dialkylkarbamoylchlorid), čo je silne 
hydrofóbna látka, ktorá zabezpečuje rýchle a účinné naviazanie mikroorganizmov na tkaninu. 
Hydrogél je špeciálne vyvinutý pre kombináciu s Cutimed® Sorbact®. Výsledkom je krytie, 
ktoré zabezpečuje vlhké prostredie pre ranu a podporuje autolytickú reakciu a vyčistenie rany 
s nekrózou.  
 
Ako účinkuje Cutimed® Sorbact® gel ? 
Mechanizmus účinku je založený na fyzikálnom princípe hydrofóbnej interakcie. Hydrofóbne 
častice (odpudzujúce vodu) sa prirodzene zhlukujú vo vlhkom prostredí. Mikroorganizmy, 
ktoré by mohli zhoršiť hojenie rany vykazujú hydrofóbne vlastnosti a ireverzibilne sa naviažu 
na Cutimed® Sorbact® gel. Bežným príkladom sú grampozitívne baktérie, ako je 
Staphylococcusaureus, MRSA a streptokoky, ako aj gram-negatívne druhy, napr. Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa. Huby, ako je napr. Candida albicans sa budú taktiež viazať na 
Cutimed® Sorbact® gel.  

 
Indikácie 
Cutimed® Sorbact® gel sa môže používať na všetky druhy suchých až málo exsudujúcich rán, 
ktoré sú kontaminované, kolonizované alebo infikované bez ohľadu na ich etiológiu. Sú to 
napr.: pooperačné alebo otvorené rany, traumatické rany, chronické rany , napr. venózne, 
arteriálne alebo diabetické vredy a preležaniny, rany po excízii fistúl a dutín vyplnených 
hnisom.  

 
Má Cutimed® Sorbact® gel nejaké vedľajšie účinky ?  
Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky alebo riziká cytotoxicity. V dôsledku pôsobenia čisto 
fyzikálnym spôsobom tu nie je riziko vývoja alebo zvýšenia rezistencie proti baktériám. 
Hydrogélové komponenty sú taktiež vysoko kompatibilné. Cutimed® Sorbact® gel 
nepoužívajte, ak je známa citlivosť na propylénglykol. Cutimed® Sorbact® gel neobsahuje 
konzervačné látky.  
 
Kontraindikácie a bezpečnostné opatrenia  
Cutimed® Sorbact® gel je vyvinuté na použitie u suchých až slabo exsudujúcich rán, alebo 
čiastočne nekrotických rán. V závislosti od stupňa exsudátu sa musí zvoliť vhodný sekundárny 
obväz, aby sa zabránilo vysychaniu rany a zabránilo sa tak prilepeniu obväzu k povrchu rany.  
Odporúča sa pravidelná kontrola rany. Nepoužívajte v kombinácii s masťami alebo krémami, 
keďže tieto budú u Cutimed® Sorbact® gel narušovať účinok viazania baktérií. Nepoužívajte 
Cutimed® Sorbact® gel, ak je známa citlivosť na propylénglykol. 
Cutimed® Sorbact® gel je balený na jednorazové použite. Opakovane ho nepoužívajte ani 
neresterilizujte. Nepoužívajte v prípade, ak je vrecúško otvorené alebo poškodené.  
 
Návod na použitie  

1. Vyčistite ranu bežným spôsobom a jemne priložte Cutimed® Sorbact® gel na povrch 
rany. Preložte naspäť v smere rany všetok potenciálne presahujúci materiál, aby sa 
zabránilo macerácii okolitej pokožky. Ak je potrebné, doplňte na priložený obväz 
zvyškový hydrogél z načatého vrecúška.  

2. Nevyhnutnou podmienkou pre efektívne viazanie mikroorganizmov je priamy kontakt 
s ranou. U hlbokých rán, alebo rán v dutinách sa musí Cutimed® Sorbact® gel  priložiť 
takým spôsobom, aby sa zabezpečil priamy kontakt s celým povrchom rany. Ak je 
potrebné, odstráňte prebytočný gél sterilným tampónom.  

3. U rán v dutinách vždy ponechajte vyčnievať časť obväzu von tak, aby sa dal ľahko 
vybrať.  

4. V závislosti od stupňa exsudátu zakryte Cutimed® Sorbact® gel buď absorpčným 
sekundárnym obväzom, alebo obväzom s priehľadným filmom.  

5. Frekvencia výmeny obväzov závisí od stupňa exsudátu a kontaminácie rany. 
V ideálnom prípade by sa mal obväz vymeniť každé 1-3 dni. U rán, ktoré vykazujú 
typické známky klinickej infekcie odporúčame ranu kontrolovať častejšie. V týchto 
prípadoch sa musí tiež zvážiť vhodná systémová liečba. 
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