
Cuticell® Epigraft

OPGELET!
SNELLE EPITHELIALISATIE

Huidhersteller 
aan het werk!
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Laat u niet misleiden door het weinig 
spectaculaire uitzicht van Cuticell® Epigraft. Dit 
nieuwe epithelialisatieverband geeft spectaculaire 
resultaten wanneer het over re-epithelialisatie van 
donorsite na huidtransplantatie gaat. Vervaardigd 
uit cellulose dient de film Cuticell® Epigraft als 
tijdelijke vervanging voor het ontbrekende 
epithelium, waarbij de wond wordt beschermd en 
de kans krijgt om in kortere tijd te helen zonder 
externe storing.

Cuticell® Epigraft levert snelle resultaten en
scoort hoog in patiëntencomfort en  
efficiëntie.

Huidherstellers waar wat        
   in zit
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Cuticell® Epigraft is een ademend verband dat de wond stabiliseert terwijl het ze 
beschermt tegen schadelijke omgevingsfactoren. Zo vermindert Cuticell® Epigraft 
de helingstijd opmerkelijk. 

Nieuw epithelium groeit sneller terug en verkort de gebruikelijke intervallen tussen de 
eerste en tweede laag wanneer het gebruikt wordt voor donorsite na huidtransplan-
taties. Snellere regeneratie laat toe om een wond (b.v. brandwonden) te helen 
in kortere tijd. Later kunnen de patiënten de intensieve afdeling sneller verlaten en 
herwinnen ze hun mobiliteit sneller.

donorsite na huidtransplantaties

categorie 2a/2b brandwonden

wonden met eigenschappen vergelijkbaar met donorsite na
huidtransplantaties 

Nieuw epithelium 
heeft zich gevormd; 
de wondzone is 
klaar voor een 
tweede laag 
nieuwe huid.

Het verband is 
zichtbaar doeltref-
fend, zelfs in een 
latere genezings-
fase.

Visuele controle 
van de wond op 
de eerste dag na 
operatie.

Cuticell® Epigraft 
aangebracht op de 
wond. Een secundair 
verband is facultatief 
en kan met een fixa-
tiewindel gefixeerd 
worden.

Wond onmiddellijk 
na huidtransplanta-
tie en hemostase.

dag 0 dag 0 dag 1 dag 6 dag 9

Studiegeval

Indicaties voor Cuticell® Epigraft:

Snelle epithelialisatie met Cuticell® Epigraft



100%
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Cuticell® Epigraft – Strategie in 1 stap

Genezingsproces

~ 9 dagen ~ 16 dagen

verbandwissel

Cuticell® Epigraft

conventioneel zalfverband

Elke verbandwissel brengt een risico op infectie met zich mee, om nog niet 
te spreken over het ongemak voor de patiënt. Beide factoren worden uit-
gesloten door gebruik te maken van de nieuwe Cuticell® Epigraft.
Goed om te weten: de wondbehandeling met Cuticell® Epigraft is
kostenbesparend. Daar slechts één applicatie volstaat, zijn het materiaal en 
de verzorgingstijd tot een minimum beperkt.

Cuticell® Epigraft vereist geen verbandwissels. Eenmaal aangebracht,
verzacht het de pijn binnen enkele minuten en kan de wond helen zonder 
storende verbandwissels die de fragiele nieuwe huidcellen zouden kunnen 
beschadigen en het helingsproces vertragen. Zie onderstaand diagram.
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Cuticell® Epigraft – Organisch, Conform, Doorzichtig

Dient als efficiënte antimicrobiële 
barrière voor de wond.

Werkt zonder kleefstoffen en wordt 
bevestigd met een eenvoudig  
compressieverband (vb. Crepesan® E, 
Easifix® K, Elastomull®).

Is een opmerkelijk dun en conform 
verband. Het is eenvoudig aan te 
brengen en kan op maat geknipt 
worden.

Is doorzichtig waardoor een visuele 
beoordeling van het genezingsproces 
mogelijk is. 
Overtollig wondvocht kan men onder 
controle houden door het verband zo 
te snijden dat het ontstane vocht kan 
afvloeien.

Behoudt zijn integriteit. Verkleeft niet 
in de wond, en laat zo een pijnloze en 
atraumatische verwijdering toe.

De voordelen van deze succesvolle "huidhersteller" Cuticell® Epigraft 
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Cuticell® Epigraft – Mag zeker vergeleken worden

Product Voordelen Nadelen

Zalfkompressen • verzachtend

• veelvuldige verbandwissel
• trage epithelialisatie
• verkleeft in de wond
• pijnlijk

Alginaat kompressen
• bevordert de granulatie
• zeer absorberend

• veelvuldige verbandwissel
• verkleeft in de wond
• allergische reacties mogelijk
• huidmaceratie rond de wond

Tijdelijke 
huidsubstituten • zeer compatibel

• complex fabricatieproces
• korte houdbaarheidsduur
• moeilijke applicatie

Producten in cellulose 
met additieven

• antimicrobiële barrièrefunctie
• vermindert pijn

• verbandwissels vereist
• allergische reactie mogelijk 

Producten in cellulose 
zonder additieven
zoals

Cuticell® Epigraft

• antimicrobiële barrièrefunctie

• snelle epithelialisatie

• geen verbandwissels vereist

• verzacht de pijn

• verkleeft niet in de wond

• geen allergische reacties

 

Therapeutische opties voor donorsite na huidtransplantatie 

-6-

Tot op heden 
heeft geen
 enkele test 

nadelen vertoond 
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Gemakkelijk te gebruiken voor meer comfort en efficiëntie

De wond reinigen.

Bloed en wondvocht moeten verminderd worden en het 
wondoppervlak moet vochtig gehouden worden.

Bedek de volledige wond met Cuticell® Epigraft en 
laat 1 cm uitsteken over de wondranden. Voor grotere 
wonden: combineer twee of meer verbanden en laat ze 
minimum 3 mm overlappen.

Verwijder luchtbellen en wondvocht door het verband met 
de handpalm zachtjes glad te strijken van het midden naar 
de randen toe. Het vooraf bevochtigen van het verband zal 
deze stap vergemakkelijken.

Laat het verband drogen. Bedek eventueel 
Cuticell® Epigraft met een kompres en fixeer met een 
windel door een compressieverband met lichte druk aan 
te brengen (bv. Crepesan® E, Easifix® K, Elastomull®).

Eens aangebracht kan het verband op de wond 
blijven tot de epithelialisatie voltooid is.

Verwijder Cuticell®  Epigraft door het met een steriele 
zoutoplossing te bevochtigen. Laat inweken en verwijder 
dan het verband.

Voor verdere informatie, zie de "gebruiksaanwijzing" op de bijsluiter van de verpakking. 
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Cuticell® Epigraft – Voordelen in één oogwenk:

Eenmalige applicatie:
• ongestoord genezingsproces
• minimale verzorgingsinspanning en 

tijdswinst voor het verzorgend  
personeel

• patiëntencomfort
• kostenbesparend

Doeltreffendheid:
• snel herwinnen van de mobiliteit   

van de patiënt 
• snellere overgang naar een volgende 

behandeling

Pijnverlichting:
• onmiddellijke pijnverzachting
• snel tot stand komen van een 

helingsbevorderende omgeving
• geen of weinig pijnverzachtende   

middelen vereist  

Eenvoudig:
• eenvoudige applicatie en verwijdering
• slechts één applicatie
• in de meeste gevallen is geen

bijkomende fixatie vereist 
• combinatie met andere producten

mogelijk

®geregistreerd handelsmerk

Cuticell® Epigraft

Referentie
Afmeting 

(cm)
Stuks/
doos

Dozen/
karton

72650-01 7.5 x 10 cm 10 20

72650-03 10 x 15 cm 10 10

72650-04 15 x 20 cm 10 10


