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THERAPIES. HAND IN HAND.

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES
Cutimed Sorbion Sana is een atraumatische 
wondverband dat beschermt en absorbeert.  
De wondcontactlaag met driedimensionale structuur 
voorkomt verkleving van het wondbed. De poriën 
leiden wondvocht weg van het wondbed richting de 
kern van het verband. Cutimed Sorbion Sana heeft een 
superabsorberende gelvormende kern van mechanisch 
gebonden cellulosevezels en gelvormende polymeren. 
De gelerende kern vormt zich naar het wondbed en er 
wordt een vochtig wondmilieu gehandhaafd. Absorbeert 
grote hoeveelheden wondvocht verticaal en houdt 
dit vast, ook onder compressie. Kan pijnvrij worden 
verwisseld.

• Voorkomt verkleving aan het wondbed 

• Absorbeert verticaal grote hoeveelheden vocht

• Houdt wondvocht vast, ook onder compressie

• Pijnloze verbandwissel 

•  Hypoallergeen: zonder kleef- of bindmiddelen 
vervaardigt

TOEPASSINGEN
Cutimed Sorbion Sana is geschikt voor wonden die veel 
tot extreem veel vocht afgeven:

•  Chronische wonden zoals veneuze of diabetische 
ulcera of decubitus

•  Acute wonden met secundaire wondgenezing

•  Postoperatieve wonden

•  Donor sites 

•  Oppervlakkige brandwonden

•  Epidermolysis bullosa (EB)

Naast de reguliere maatvoeringen zijn er ook de 
volgende vormen beschikbaar: 

Cutimed Sorbion Sana Multi Star anatomisch gevormd 
voor aanvullende toepassingen op bijvoorbeeld hielen, 
voeten, sacrum, borst, oksels of ellenbogen.

ASSORTIMENT

Omschrijving Artikelnummer Inhoud verzendkarton Z-indexnummer

Cutimed Sorbion Sana

8,5 x 8,5 cm - per 10 73233-00 76 16188128

8,5 x 8,5 cm - per 25 73233-01 38 16188136

12 x 12 cm - per 10 73233-03 76 16188144

12 x 12 cm - per 25 73233-04 18 16188152

22 x 12 cm - per 10 73233-06 47 16188160

22 x 12 cm - per 25 73233-07 10 16188179

22 x 22 cm - per 10 73233-09 21 16188187

Cutimed Sorbion Sana Multi Star

11 cm - per 10 73238-01 76 16188195

17 cm - per 10 73238-03 32 16188209


