
Návod na použitie 

Cutimed® Sorbion® Plus  

Popis 
Cutimed® Sorbion® Plus je atraumatická kontaktná vrstva pre použitie so sekundárnymi krytiami na rany. Je 
vyrobený z pružného a flexibilného polyetylénového materiálu (polyetylén s nízkou hustotou). Špeciálna 
trojrozmerná štruktúra optimalizuje jej účinok. 

Vlastnosti 
Ako primárne krytie, vďaka svojej 3-D štruktúre a hladkému povrchu, uľahčuje prietok tekutiny do 
sekundárneho krytia a znižuje návrat tekutín do rany, pričom poskytuje len malú styčnú plochu na zarastanie 
tkaniva. To následne poskytuje ochrannú vrstvu proti priľnavosti na lôžko rany. Jeho mäkká štruktúra 
umožňuje výrobku prispôsobiť sa na povrch rany a odstráni sa bez zanechania zvyškov.  

Indikácie 
Určený na použitie ako atraumatická kontaktná vrstva, ktorá v kombinácii s primárnym, alebo sekundárnym 
krytím tvorí sterilnú, mechanickú bariéru na rane. Môže byť použitý na secernujúce rany ako napr dekubitus, 
ulcus cruris, vredy diabetickej nohy a iné sekundárne liečené rany, otvárajúce sa rany, popáleniny, fistuly a 
ulcerujúce karcinómy.  

Kontraindikácie 
Doposiaľ žiadne nie sú známe. 

Upozornenia a opatrenia 
Len na jednorazové použitie, nevykonávajte resterilizáciu. Nevhodné na znovu spracovanie. Nepoužívajte 
výrobok, ak je obal poškodený alebo otvorený, nesterilné krytia sa musia zlikvidovať. Cutimed® Sorbion® 
Plus nie je navrhnutý, predávaný alebo určený na iné použitie okrem indikovaného. 
Produkt sa nesmie používať v kombinácii s liečebnými postupmi, ktoré zahŕňajú hromadenie tepla,  alebo 
vysoko-energetické žiarenie (UV, gama al. rtg.), pretože to môže ohroziť mechanickú integritu produktu. Ak 
sa tento výrobok nepoužíva podľa určenia, napríklad v prípadoch používania po dátume exspirácie, môže 
priľnúť k rane alebo sa spojiť s okolitým tkanivom, napriek jeho atraumatickým vlastnostiam. To je najmä v 
prípade suchých, alebo hypergranulujúcich rán alebo tkaniva. 

Pokyny na použitie 
Cutimed® Sorbion® Plus by sa mal používať len pod vedením a kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. 
Vždy sa poraďte s kvalifikovaným zdravotníckym profesionálom pred začatím liečby rany.  
1. Vyčistite ranu podľa štandardných postupov. Všimnite si prosím nižšie uvedené pokyny týkajúce sa 
kombinácie s inými výrobkami.  
2. Vyberte príslušnú veľkosť. Cutimed® Sorbion® Plus môže byť strihaný na vhodnú veľkosť, so sterilnými 
nástrojmi.  
3. Fólia Cutimed® Sorbion® Plus má hrubú a hladkú stranu. Na upokojenie rany aplikujte prípravok hladkou 

stranou k rane. Postupujte podľa piktogramu na obale krytia. Zabráňte tvorbe záhybov.  
Pozor: Ak sa fólia aplikuje drsnou stranou na ranu, môže to viesť k mechanickému podráždeniu povrchu 
rany. Tým sa zníži pokoj rany  a aktivujú sa prirodzené procesy v rane, ktoré môžu napríklad vyústiť do 
zosilnenej sekrécie. 
4. Na sekundárny obväz aplikujte vhodné fixačné produkty. 5. Ak to umožňuje stav rany, vymeňte iba 

sekundárne krytie, čím sa predlžuje čas odpočinku rany. Krytie Cutimed® Sorbion® Plus sa musí vymeniť 
najneskôr po siedmich dňoch. Táto maximálna doba opotrebenia sa môže meniť v závislosti od pacienta 
a situácie rany. 

Kombinácia s inými produktmi na liečbu rán 
Účinok iných výrobkov je znížený kvôli obmedzenému kontaktu s ranou. Tento stav je žiadúci a malo by sa 
to zohľadniť pri plánovaní liečby. Pri použití v kombinácii s absorpčnými krytiami, alginátmi, penami, krytiami 
na rany obsahujúce striebro alebo hydro-gély nie sú známe žiadne inkompatibility. Antiseptiká na báze 
octenidínu (do 0,1%) alebo polyhexanidu (do 2%) sa môže kombinovať s výrobkom. Ak sa pre čistenie rany 
používajú iné roztoky, mali by sa opäť odstrániť sterilným roztokom kuchynskej soli alebo jedným 
z uvedených roztokov predtým, než sa aplikuje výrobok Sorbion® Cutimed® Plus.  
Cutimed® Sorbion® Plus Plus sa nesmie používať spolu s látkami a produktmi, ktoré obsahujú silno 
oxidujúce substancie (manganistan draselný alebo peroxid vodíka), alifatické alebo aromatické uhľovodíky, 
oleje alebo halogenizované uhľovodíky. 
Cutimed® Sorbion® Plus 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. 
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Skladovanie (a likvidácia)  
Skladovať v suchom prostredí  a chrániť pred slnečným svetlom. Držte mimo dosahu detí. Likvidáciu 
vykonajte v súlade s miestnymi predpismi. 
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