
Cutimed® Gel
Kristallklar sårbehandling



Ett rent sätt att rena sår
Cutimed® Gel är en klar hydrogel som kan användas för att behandla 
nekrotiska eller fibrinbelagda, smetiga sår. Fördelarna är kristallklara:

Pålitlig och säker debridering av 
nekrotisk vävnad
Den höga återfuktande effekten av Cutimed® 
Gel stöder autolytisk debridering. Cutimed® 
Gel avger fukt som löser upp nekroser och 
fibrinbeläggningar och förbereder sår för 
kirurgisk debridering. Dessutom kan gelen 
användas till att fukta torra sår även i den 
senare sårläkningsfasen.

Inga konserveringsmedel
Eftersom Cutimed® Gel är fri från 
konserveringsmedel är risken för allergiska 
reaktioner liten.

Optimal konsistens och viskositet
Cutimed® Gel appliceras enkelt på sårytan med 
hjälp av en spatel. Gelen håller sig säkert på platsi 
väntan på eventuellt ytterförband.

Optimal 
konsistens och 

viskositet



Steril produkt, steril hantering
Gelen och applikatorn är steriliserade med 
gammastrålning. För steril hantering kan applikatorn 
fästas på tuben direkt från den sterila påsen.

Enkelt att ta bort
Cutimed® Gel sköljs enkelt ur såret 
med koksalts- eller Ringerlösning, 
utan att lämna rester.

Tre kostnadseffektiva 
tubstorlekar
Välj bland följande tubstorlekar:

8 g  |  15 g  |  25 g

Slösa så lite som möjligt och håll koll 
på kostnaderna genom att endast 
använda den mängd gel som krävs 
för varje sår.

Kompatibel med ytterförband
Cutimed® Gel kan täckas med ytterförband, t ex 
filmförband.

Alternativa appliceringssätt
 
Cutimed® Gel kan appliceras med tillhörande 
applikator, med en spatel eller direkt ur tuben 4c 
44cc beroende på sårets placering och form.
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Debridering – rent och enkelt

Art.nr Volym fp/st

72610-00 8 g 10                        + 10

72610-00 15 g 10                        + 10

72610-00 25 g 10                        + 10

Sårdjup

Djupt

Ytligt

Ytligt + djupt

Sårvätska
Ingen till liten mängd

Måttlig till riklig mängd

Liten till måttlig mängd

Sårfas

Infektion

Granulation

Epitalisering

Nekros

Fibrinbelagt 
(smetigt)


