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c on steriili, lääkeaineeton, löyhästi kudottu parafiinihar-

Tyl Cuticell
z acetátovej
textílie s malými
een ansiosta Cuticell
Classic je
on vyrobený
rauhoittava ja
kevyesti
Löyhä kudos päästää
lävitseen imukyiseen
okamihaavaeritteet
a je impregnovaný
neliečivou masťou.
. Harsossa on toisiinsa lukittuvat langat, jotka minimoivat
sidosta leikattaessa.
®
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Vlastnosti

Hydrofóbna povaha povlaku minimalizuje priľnavosť
k obväzu a vysychanie rany. Malá veľkosť ôk hladkej
c käytetään ensisijaisena
kosketuskerroksena
acetátovej
tkaniny znižujeseuraavanriziko zarastania tkaniva.
n haavojen hoidossa:
Mastný
tyl
je upokojujúci a minimalizuje bolesť pri
mmat
®
ihonottokohdatvýmene. Cuticell je priepustný a priedušný. To
umožňuje voľný priechod exsudátov a zabraňuje
ja naarmut
okluzívnym účinkom. Cuticell® sa po rozrezaní
at
nerozstrapká a ľahko sa nanáša. Cuticell® je vhodný aj
pre pacientov s citlivou pokožkou.
eet

eet

tavalliseen tapaan ennen sidoksen asettamista. Ota Cuti-

poškodený. Použitie Cuticell® vo viacerých vrstvách,
alebo u silne exsudujúcich rán môže spôsobiť oklúziu
(uzavretie rany). Impregnované gázové obväzy sa môžu
prilepiť na spodinu suchej rany.
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Mastný tyl

Sortiment

Cuticell® je k dispozícii v rôznych rozmeroch
a veľkostiach balenia:
REF
72539-00

7,5 x 7,5 cm

10

72539-01

7,5 x 7,5 cm

50

72539-02

7,5 x 20 cm

10

Bei beschädigter7,5
Verpackung
72539-03
x 20 cm

50

ja Indikácie
leikkaa se tarvittaessa sopivan kokoiseksi.
lkkauksesta
Classic
boimiseksi
Cuticell Classic päälle voidaan asettaa steriili,
lvatyyny.
Classic
Cuticell
sa používa ako primárna kontaktná vrstva
osidos Tyynyn kiinnittämiseen voidaan käyttää sidettä tai

x 40 cm
Do72539-04
not use if package is 20
damaged.

ako napr: ošetrenie
pacientov
s citlivou pokožkou,
c. on steriili, lääkeaineeton,
löyhästi kudottu
parafiinihar-
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s ranou viimeistään
pri liečbe silloin,
povrchových
exsudujúcich rán
Classic
onlääkeaineeton,
poistettava
parafiini
osidos
c on
steriili,
löyhästi kudottu kun
parafiinihar-

popáleniny, odreniny, tržné rany, vredy tepnové a žilové

na nohách a dekubity, chirurgické rezy, pľuzgiere,
udet
®
udet
een ansiosta Cuticell
Classic
on rauhoittava
ja kevyesti darcu kožných
omrzliny,
miesta
po transplantácii
itukset
een ansiosta
Cuticell®haavaeritteet
Classic on rauhoittava
ja kevyesti
Löyhä
kudos päästää
lävitseen imukyiseen

štepov,
tržné rany,
chronické posttraumatické
c. Harsossa
-tuotetta
vasta-aiheita
eilävitseen
oleodreniny,
tiedossa.
Löyhä
kudoskoskevia
haavaeritteet
onpäästää
toisiinsa
lukittuvat langat,
jotkaimukyiseen
minimoivat
lymfedém, radiačné
.sidosta
Harsossa
on rany,
toisiinsaradiačné
lukittuvat poranenia,
langat, jotka minimoivat
leikattaessa.
etsidosta
ja varotoimet
leikattaessa.
poranenia.
c on pakattu kertakäyttöä varten. Ei saa käyttää uudelensteriloida.
Tuotteen
uudelleenkäytössä piilee riski, että
eet
en
siirtyy elimistön
nesteitä
tai kontaminoitunutta
kudosta,
eet
c käytetään
ensisijaisena
kosketuskerroksena
seuraavanältää
taudinaiheuttajia.
Tuotetta
ei saa
josmala
pakkaus
Pred aplikáciou
by käyttää,
sa ranaseuraavanvyčistiť ako obvykle.
cn käytetään
ensisijaisena
kosketuskerroksena
haavojen
hoidossa:
®
®
Classic
-haavataitoksen
käyttäminen
urioitunut.
Vyberte
Cuticell
z obalu,
odlepte ho z obalu a jemne
nmmat
haavojenCuticell
hoidossa:
aihonottokohdat
tai
voimakkaasti
erittävissä
haavoissa
voi
aiheuttaa
mmat
hotarttua
nasaďte
ranu.
Na Cuticell® umiestnite sterilné
ataitokset
voivat
kiinnina
kuiviin
haavoihin.
ihonottokohdat

Návod na používanie

absorpčné krytie, aby sa absorboval exsudát, ak je

ja naarmut
atja naarmut to vhodné. Krytie zafixujte obväzom alebo lepiacim
at
materiálom.
c – sidokset on säilytettävä kuivassa, alle 50 °C / 122 °F
eet

eet
tavalliseen tapaan
ennen sidoksen asettamista. Ota CutiKontraindikácie

tavalliseen tapaan
ennen
sidoksen asettamista.
Ota Cutikkauksesta
ja leikkaa
se tarvittaessa
sopivan kokoiseksi.
Zložky
masti
(vazelína,
lanolínový
alkohol a cetearyl
®
kkauksesta
ja leikkaa
se tarvittaessa
sopivan
kokoiseksi.
Classic
päälle voidaan
asettaa
steriili,
boimiseksi Cuticell
®
alkohol)
sú
často
používané
vosteriili,
farmaceutických
c
-sidoksia
on
saatavana
eri
kokoisina
ja
useissa
Classic päälle
voidaan
asettaa
boimiseksi
Cuticell
vatyyny.
Tyynyn
kiinnittämiseen
voidaan
käyttää
sidettä
tai
®
a:ClassicTyynyn
vatyyny.
voidaan
käyttää
sidettä
tai dobrej
on poistettava
viimeistään
silloin,
kun parafiini
akiinnittämiseen
kozmetických
výrobkoch
kvôli ich
®
viimeistään
silloin,
kun parafiini
. Classic on poistettava
znášanlivosti.
Preto
existuje
riziko vzniku dermatitídy
.
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Koko
kpl / pakkaus
alebo alergií extrémne
nízka. Cuticell by sa však nemal

u pacientov s neznámou
alergiou alebo pri
5 xpoužívať
5 cm
5
5 cm
50
na ktorúkoľvek
zo zložiek.
itukset 5 xprecitlivenosti
citukset
-tuotetta koskevia
10 x 10 cmvasta-aiheita ei ole tiedossa.
10
c -tuotetta koskevia
10 x 10 cmvasta-aiheita ei ole tiedossa.
100
et ja varotoimet
10 x 40 cm
10
etc onjapakattu
varotoimet
käyttää
uudel10 x 10kertakäyttöä
cm (annostelija) varten. Ei saa
36 (ei
erillispakattuna)
® varten. Ei saa käyttää
censteriloida.
on pakattu
kertakäyttöä
uudelTuotteen
uudelleenkäytössä
piilee
että
použitie.
Nepoužívajte
7 m x 10 Cuticell
cm (annostelija)je balený na jedno
1 riski,
ensteriloida.
Tuotteen
uudelleenkäytössä
piilee riski,
en
siirtyy elimistön
nesteitä
tai kontaminoitunutta
kudosta,
15 cm
x2m
12
opakovane
ani nesterilizujte,
jeettä
tam riziko prenosu

Upozornenia a bezpečnostné
opatrenia

en siirtyy
elimistön nesteitä
tai kontaminoitunutta
ältää
taudinaiheuttajia.
Tuotetta
ei saa käyttää, jos kudosta,
pakkaus
®
telesných
tekutín
kontaminovaním
tkaniva medzi
ältää
taudinaiheuttajia.
Tuotetta
ei saaalebo
käyttää,
jos pakkaus
Classic
-haavataitoksen
käyttäminen
urioitunut.
Cuticell
®
Classic -haavataitoksen
käyttäminen
urioitunut.
Cuticell
a tai voimakkaasti
erittävissä
haavoissa voi aiheuttaa
pacientov.
Nepoužívajte,
ak je obal otvorený alebo
a tai voimakkaasti
erittävissä
voi aiheuttaa
ataitokset
voivat tarttua
kiinni haavoissa
kuiviin haavoihin.
ataitokset voivat tarttua kiinni kuiviin haavoihin.

počet kusov
v balení

Veľkosť

nicht verwenden.
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No usar si el envase presenta daños.
Non utilizzare se la confezione
è danneggiata.
Bij beschadigde verpakking
niet gebruiken.
Não utilizar se a embalagem estiver
danificada.
Använd inte om förpackningen
är skadad.
Må ikke brukes hvis forpakningen
er skadet.
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udet

Må ikke anvendes, hvis emballage
er ødelagt.
Ei saa käyttää, jos pakkaus on
vahingoittunut.
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