
  Cutimed® Sorbion® Sachet EXTRA 
 
Popis 
Je hydroaktívne krytie na rany, s extra absorpčnou schopnosťou.  
 
Vlastnosti 
Je tvorené dvojvrstvovo, vnútorná vrstva pozostáva z gélotvorných extra 
absorbujúcich polymérov, ktoré viažu a uchovávajú  veľké množstvo exudátu a 
škodlivých látok, baktérií. Krytie je možné používať aj pod tlakom. Vonkajšia 
vrstva je vyrobená z ultrazvukovo utesneného polypropylénového vlákna. 
Výrobok neobsahuje žiadne liečivé látky. Neobsahuje žiadne senzibilizujúce 
zložky, ani lepidlá. Znižuje bakteriálnu záťaž na lôžko rany absorbciou a viazaním 
prítomných baktérií (napr. MRSA), v  dôsledku zníženia bakteriálnej záťaže je 
zápach rany eliminovaný. Vlhkosť rany je zachovaná, čím je podporené  
prirodzené hojenie rán.   
   
 
Oblasť použitia, indikácie 
Liečba  rán  s  vysokou  sekréciou,  ako  sú  dekubity,  diabetická  noha,  
mokvajúci  ulcus  cruris, u sekundárne liečených  mokvajúcich   rán   po   
laparotómii,   na   popálené  oblasti   so   sekréciou, pri hnisavých fistulách kože, 
pri fistule žlčníka, pankreasu, hrubého čreva, pri karcinóme čeľusti, pri 
exulcerovaných karcinómoch a pri podobných ranách s produkciou sekrétu. 

Pokyny na použitie 
1. Pred použitím výrobku overte, či rana produkuje dostatočné množstvo 

tekutiny.  
2. Vyčistite ranu bežným postupom. V prípade kombinácie s inými 

prípravkami s obsahom olejov majte na pamäti, že môžu znížiť absorpčnú 
schopnosť výrobku Cutimed ® Sorbion® Sachet EXTRA . Suché oblasti 
rany môžete prikryť kontaktnou vrstvou ako napr. výrobok Sorbion Plus. 

3. Zvoľte výrobok takého tvaru a rozmerov, ktorý presahuje rany. 
Polypropylénový obal neotvárajte a obklad neorezávajte na inú veľkosť! 
Zvrásnenie výrobku môže ovplyvniť jeho maximálnu pohlcovaciu 
schopnosť. 

4. V závislosti na povahe povrchu rany priložte Cutimed ® Sorbion® Sachet 
EXTRA priamo ako primárny obklad na ranu. 

5. Podľa požadovaného spôsobu ošetrenia,  stavu okolia rany a pokožky 
zvoľte a použite vhodnú fixáciu.  Ako fixácia môžu slúžiť filmy, náplaste 
alebo iné vhodné upevnenie obväzom.  Cutimed ® Sorbion® Sachet EXTRA 
sa osvedčil ako mimoriadne efektívny v rámci kompresnej terapie, 
napríklad u bercového vredu (Ilcus cruris venosum). 

6. Obzvlášť na začiatku ošetrenia by mal byť obväz pravidelne kontrolovaný. 
Vzhľadom k vysokej savosti a z toho vyplývajúcej hmotnosti by nemal byť 
výrobok úplne nasýtený. Obväz vymeňte skôr než tekutina presiakne, 
najneskôr však po 4 dňoch. Maximálne trvanie pobytu závisí od pacienta 
a od stavu zranenia. 

 
Kombinácia s inými produktmi pri ošetrení rán 
Výrobcovi nie sú známe v kombinácií s inými výrobkami na ošetrenie rán žiadne 
nezlučiteľné kombinácie. Napriek tomu by ste sa mali  vyhnúť kombinácií Cutimed 
® Sorbion® Sachet EXTRA s výrobkami, ktoré obsahujú silno oxidujúce látky (ako 
peroxid vodíka alebo manganistan draselný), silno alkalické látky alebo silno kyslé 
zložky. V prípade kombinácie s nanesenou vrstvou masti alebo krému na ranu je 
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potrebné zvážiť, že masť sa dostane do pórov Cutimed ® Sorbion® Sachet EXTRA 
a tým sa môže znížiť jeho účinok. 
 
Vedľajšie účinky 
Pretože výrobok je optimalizovaný pre rýchlu absorpciu tekutín, môže u suchých 
rán dôjsť k zlepeniu s tkanivom rany a k iným nežiadúcim efektom. Preto by 
u takých rán mal byť výrobok kombinovaný s výrobkami na gélovej báze, alebo 
s výrobkami obsahujúcimi kontaktnú vrstvu, ako je výrobok Sorbion Plus.  
Jeden plátok Cutimed ® Sorbion® Sachet EXTRA môže podľa veľkosti absorbovať 
i niekoľko sto gramov tekutiny. Toto môže v závislosti od hmotnosti viesť 
k zhoršeniu stavu rany, čo by mohlo mať za následok zhoršenie perfúzie 
i u zdravého tkaniva. Napríklad presýtený obklad Cutimed ® Sorbion® Sachet 
EXTRA môže v závislosti od absorbovanej tekutiny vážiť až 400g. Preto 
pravidelne vymieňajte obklad na rany. Prechodné a zdanlivé zväčšenie rany, 
napr. pri preležaninách, môže obmedzovať hojenie a je prípadným nežiaducim 
efektom začínajúceho procesu hojenia. 
 
Kontraindikácie  
Kontraindikácie nie sú doposiaľ známe. Aj napriek tomu zabráňte prístupu do 
nasledujúcich oblastí, kvôli nebezpečenstvu vysušenia a zlepenia. Ide o oblasť 
očí, suché oblasti rany (obzvlášť v prípade súčasne konanej kompresnej terapii, 
napr. u suchého Ulcus cruris), vysychajúce oblasti rán, iné oblasti alebo oblasti 
s nízkou tvorbou sekrétu.  
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