
 
Návod na použitie 

Cutimed® Sorbion® Sachet S 

Popis 
Hydroaktívne krytie na rany Cutimed® Sorbion® Sachet  má vnútornú podložku vyrobenú zo silne vodu 
zadržiavajúcich polymérov (superabsorbér). Obal je vyrobený z polypropylénového vlákna uzatvoreného 
ultrazvukom. Výrobok neobsahuje farmakologicky účinné látky a je bez spojív, alebo lepidiel. 

Vlastnosti 
Vnútorná podložka Cutimed® Sorbion® Sachet sa skladá z modifikovaného celulózového vlákna a 
superabsorbčných polymérov tvoriacich gél , ktorá umožňuje absorbovať veľké množstvo tekutiny. 
Superabsorbčné polyméry a celulózové vlákna sú mechanicky viazané, takže pri ich  kontakte s tekutinami si 
Cutimed® Sorbion® Sachet  zachováva svoju stabilitu. Krytie vytvára vlhké prostredie v rane a zároveň v tom 
istom čase zadržiava absorbovanú tekutinu vo vnútri krytia. Často pozorované zlepšenie kontroly bakteriálnej 
kolonizácie rany vedie k zníženiu nepríjemných pachov. Krytie zadržiava povlaky a toxíny, ktoré sa  pri výmene 
krytia jemne odstránia.  

Indikácie 
Využite na exsudujúce rany, ako sú dekubity, ulcus cruris, vredy diabetickej nohy a na iné sekundárne liečené 
rany, otvárajúce sa rany, exsudujúce popáleniny druhého stupňa, fistuly, drenáže, ulcerujúce karcinómy a na 
iné typy exsudujúcich rán.  

Kontraindikácie 
Zabezpečte zamedzenie kontaktu s nasledujúcimi oblasťami: sliznice (riziko vysúšania a prilepenie), oblasť očí, 
suché oblasti rany (najmä so súčasne prebiehajúcou kompresnou terapiou) a oblasti s malou až žiadnou 
produkciou exsudátu. 

Upozornenia a opatrenia 
Len na jednorazové použitie. Opakované použitie môže spôsobiť infekciu. 
Nevykonávajte resterilizáciu. Nevhodné na znovuspracovanie. Nepoužívajte výrobok, ak je obal poškodený, 
alebo otvorený, nesterilné krytia  sa musia zlikvidovať. Cutimed® Sorbion® Sachet nie je navrhnutý, predávaný 
alebo určený na iné použitie okrem indikovaného.  
Do tunelovitých rán, ako sú dekubitové vredy aplikovať len pod osobitným monitorovaním. Výrobok sa 
rozťahuje pri absorpcii exsudátu a za určitých okolností môže nepriaznivo ovplyvniť hojenie rany.  
Produkty Cutimed® Sorbion® Sachet vykazujú vysokú afinitu k tekutinám. To môže viesť k rýchlej absorpcii 
tekutiny z oblasti rany a prilepeniu k rane v suchších oblastiach. Aby sa zabránilo nežiaducim účinkom, 
používatelia by mali aplikovať produkt na báze gélu alebo použiť kontaktnú vrstvu na ranu pred aplikáciou 
krytia Cutimed® Sorbion® Sachet. Lekársky požadované tekutiny aplikované na ranu môžu byť v kontexte 
liečby tiež absorbované. Toto by sa malo vziať do úvahy pri plánovaní liečby.  
Cutimed® Sorbion® Sachet môže v závislosti od veľkosti absorbovať niekoľko sto gramov tekutiny. To vedie k 
tlakovému zaťaženiu rany a kože. Z tohto dôvodu by sa mali krytia pravidelne meniť vo vhodných časových 
intervaloch (pozri pokyny na použitie). Dočasné zväčšenie veľkosti rany sa môže vyskytnúť na začiatku 
normálneho procesu hojenia; avšak užívatelia by sa mali poradiť s lekárom z dôvodu určenia príčiny akejkoľvek 
významnej zmeny veľkosti rany, farby alebo vône. 
Ak sa stav počas liečby zhoršuje, nezlepšuje sa, alebo sú pozorované nežiaduce účinky, konzultujte to s 
lekárom alebo s príslušným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. 

Pokyny na použitie 
Cutimed® Sorbion® Sachet  sa odporúča na stredne až silno secernujúce rany. Pri menej secernujúcich 
oblastiach, by mal byť aplikovaný na atraumatickú kontaktnú vrstvu.  
1. Vyčistite ranu podľa štandardných postupov.  
2. Vyberte vhodnú veľkosť krytia, absorpčná vnútorná podložka by mala prekrývať okraje rany približne o 1 cm.  

Neotvárajte polypropylénový obal, ani výrobok nestrihajte na správny tvar. Krytie neprehýnajte/neskladajte.  
3. V závislosti od stavu povrchu rany, aplikujte buď Cutimed® Sorbion® Sachet priamo ako primárne krytie 

alebo na primárne kontaktné krytie na rany. 
4. Zabezpečte správne zafixovanie krytia. Môžu byť použité filmy, medicínske lepiace pásky, bandáže alebo 

iné vhodné fixačné obväzy. Cutimed® Sorbion® Sachet je obzvlášť účinný pri kompresnej terapii.  
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5. Cutimed® Sorbion® Sachet by sa mal pravidelne kontrolovať, najmä na začiatku liečby. Mal by sa vymeniť 
predtým, ako sa úplne nasýti a tekutina preniká na zadnej strane krytia, najneskôr po štyroch dňoch.  

Kombinácia s inými produktmi na liečbu rán 
Výrobcovi nie sú známe žiadne nezlučiteľné kombinácie s inými produktmi na ošetrovanie rán. Napriek tomu 
nie je vhodná kombinácia Cutimed ® Sorbion® Sachet S s výrobkami, ktoré obsahujú silno oxidujúce látky (ako 
peroxid vodíka alebo manganistan draselný), silno alkalické látky alebo silno kyslé zložky.  Cutimed® Sorbion® 
Sachet by sa nemal byť používať sa v spojení s ropnými alebo tukovými výrobkami, masťami alebo krémami, 
pretože to môže upchať póry krytia a tým znížiť jeho účinnosť.  

Skladovanie a likvidácia 
Skladovať v suchom prostredí, chrániť pred slnečným svetlom, proti vysokej vlhkosti vzduchu. Držte mimo 
dosahu detí. Likvidáciu vykonajte v súlade s miestnymi predpismi. 
 
Produkt nie je vyrobený z prírodného gumeného latexu. 
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