
   Cutimed® Sorbion®Sana 

 
Popis 
Cutimed®Sorbion® Sana je hydroaktívna náplasť na rany,  ktorá sa skladá z vnútornej výstelky z 
vysoko savého polyméru (schopnosť superabsorbcie). Výstelka sa skladá z dvoch vrstiev: vnútornej 
polypropylénovej netkanej textílie a vonkajšej trojrozmernej polyetylénovej kontaktnej vrstvy pre 
kontakt s ranou.  Cutimed®Sorbion® Sana neobsahuje žiadne farmakologické prísady. 
 
Vlastnosti 
Cutimed®Sorbion® Sana absorbuje a viaže exudát z rany, čím sa odstraňujú faktory, ktoré odďaľujú 
hojenie rany a minimalizuje sa riziko poškodenia okolia rany. Tento produkt na rany zároveň udržiava 
vlhké prostredie v rane,  aby sa podporil hojivý proces v rane. Výborné schopnosti zadržiavania 
tekutiny v porovnaní s konvenčnými náplasťami umožňujú predĺženie fázy hojenia. 
Vrstva Cutimed® Sorbion® Sana, ktorá je v priamom kontakte s ranou je špeciálne vhodná na 
liečenie rán, v ktorých sa môže rôzne meniť hojivý proces. Toto výrazne znižuje riziko adhézie k rane 
v suchých miestach. 
 
Oblasti použitia, indikácie 
Cutimed® Sorbion® Sana sa používa na vytvorenie sterilnej mechanickej zábrany na rane,  ktorá 
bude absorbovať exudát. Je vhodný na použitie pri chronických a traumatických ranách so strednou 
až silnou sekréciou exudátu ako je dekubitálny vred, Ulcus cruris a iné druhy vredov, ako aj syndróm 
diabetickej nohy a povrchové popáleniny. 
 
Pokyny na použitie 
Napriek povrchovej úprave, nie je Cutimed® Sorbion® Sana určený na samostatnú liečbu suchých 
rán. Pred použitím Cutimed® Sorbion® Sana sa presvedčte o tom, či aspoň časť liečenej rany 
produkuje dostatočné množstvo exudátu. 
 
1. Vyčistite ranu bežným postupom. Prosím dodržte inštrukcie nižšie ohľadom kombinácií s inými 
produktmi. 
2. Zvoľte vhodnú veľkosť krytia. NEOTVÁRAJTE vnútornú polypropylénovú časť. Krytie nerežte, ani 
nestrihajte. Neprekladajte Cutimed® Sorbion® Sana, pretože to redukuje absorpčnú kapacitu 
Cutimed® Sorbion® Sana. 
3. Podľa typu rany Cutimed® Sorbion® Sana sa dá použiť na ranu priamo ako primárne krytie alebo 
cez iné produkty. V prípade použitia ako atraumatická výplň rán v kapsách s tunelmi je potrebné 
uvedomiť si, že produkt expanduje v závislosti na absorpcii, čo môže negatívne ovplyvniť hojivý 
proces. 
4. Zvoľte a aplikujte vhodný typ fixácie po zvážení požadovanej liečby (okluzívna alebo neokluzívna) 
a podmienok na koži a oblasti okolo rany. Počas aplikácie zaistite, aby nastal dostatočný kontakt 
medzi povrchom rany a vnútornou výstelkou. Je to jediný spôsob, ako zaistiť želanú absorpciu 
tekutiny a redukovať riziko macerácie v okolí rany. Dá sa to dosiahnuť zaistením dostatočného 
kontaktného tlaku. 
5. Krytie je potrebné pravidelne kontrolovať, najmä na začiatku liečby. Kvôli absorpčnej kapacite 
a výslednej hmotnosti by nemal byť Cutimed® Sorbion® Sana nabobtnaný úplne. Krytie sa má 
vymeniť podľa potreby, najneskôr po siedmych dňoch. Tento maximálny čas použitia je závislý na 
pacientovi a na situácii v rane. 
Viskózne exudáty sa vo všobecnosti absorbujú pomaly a iba v limitovanom rozsahu. 
 
Kombinácia Cutimed® Sorbion® Sana s inými produktmi pri ošetrovaní rán 
Kombinácia Cutimed® Sorbion® Sana s krémami a masťami sa neodporúča, pretože tieto môžu 
upchávať póry a znížiť efektivitu. Je potrebné vyhnúť sa kombináciám Cutimed® Sorbion® Sana 
s produktmi, ktoré obsahujú silné oxidanty (ako je napríklad peroxid vodíka alebo hypermangán), 
alifatické alebo aromatické uhľovodíky, tuky alebo halogenované uhľovodíky, pretože tieto by 
teoreticky mohli poškodiť produkt. Antiseptiká s octenidinom (do 0,1%) alebo polyhexanid (do 2%) 
bázy je možné kombinovať s Cutimed® Sorbion® Sana. Ak sa na čistenie rany používajú iné roztoky, 
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tieto je potrebné odstrániť opláchnutím oblasti pomocou sterilného fyziologického roztoku, alebo 
jedného z vyššie spomenutých roztokov predtým, ako sa bude aplikovať Cutimed® Sorbion® Sana. 
 
Vedľajšie účinky 
Ak tento produkt nebol použitý podľa návodu, môže adherovať k rane alebo fúzovať s okolitým 
tkanivom, napriek atraumatickým vlastnostiam. Je to špeciálne typické pre suché alebo 
hypergranulujúce rany alebo tkanivá. Vysoká absorpčná schopnosť Cutimed® Sorbion® Sana pre 
tekutiny umožňuje absorpciu aj želaných tekutín, ktoré boli použité z medicínskych dôvodov v rámci 
liečby. Toto je potrebné vziať do úvahy pri plánovaní liečby. Veľká schopnosť absorpcie môže 
spôsobiť komplikácie v rane kvôli narastaniu hmotnosti, čo sa teoreticky môže prejaviť na zhoršení 
perfúzie rany i zdravého tkaniva. Napríklad, príliš saturovaný Cutimed® Sorbion® Sana 22x22 môže 
vážiť až do 400g, v závislosti od množstva absorbovanej tekutiny. Preto je potrebné presne 
vymieňať krytie rany.  
Dočasné, viditeľné zväčšenie veľkosti rany v prípade, napríklad dekubitálnych vredov môže vzniknúť 
ako výsledok hojenia rany a môže byť želaný efekt skorého hojivého procesu v rane. 
 
Kontraindikácie 
Toho času nie sú známe žiadne kontraindikácie. Vyhnite sa kontaktu s nasledujúcimi oblasťami: 
mukózne membrány (riziko dehydratácie a adhézie), oblasť okolo očí, oblasti suchých rán, oblasti 
rán, ktoré vysychajú, iné oblasti, ktoré produkujú málo alebo žiadnu tekutinu. Tento produkt sa 
nesmie používať v kombinácii s liečbou, v ktorej sa používa zvýšené teplo alebo iná vysoko 
energetická radiácia (UV, gama, alebo RTG žiarenie), pretože toto môže poškodiť mechanickú 
integritu produktu. 
Na tunely formujúce rany a kapsy, ako sú dekubitálne vredy, používajte iba pri špeciálnom dozore, 
pretože produkt expanduje a preto môže mať neželaný efekt na proces liečby rany. 
 
Upozornenie 
Je určené len na jedno použitie. Nesterilizujte, nepripravujte k opätovnému použitiu! Nepoužívajte 
výrobok, ak je poškodený alebo nechcene otvorený obal. Uchovávajte v suchu pri teplote 10-25°C 
a pri vlhkosti menšej ako (>50%). Chráňte pred svetlom. Zabráňte prístupu detí k výrobku. 
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