
Cutimed® SORBACT®

Redefinindo o gerenciamento
da infecção

Uma empresa líder em higiene e saúde.



SEGURANÇA
NENHUM EFEITO COLATERAL CONHECIDO

IMPULSIONANDO O GERENCIAMENTO DA INFECÇÃO PARA UM NOVO NÍVEL DE EFICÁCIA

CUTIMED® SORBACT® É A ESCOLHA:

Cutimed® Sorbact®

Controle efetivo de infecções

Prevenção segura de infecção2

Feridas crônicasFeridas agudas

Diante do desafio de controlar a infecção nas feridas as tecnologias inovadoras entram em ação.  
Com Cutimed® Sorbact®, podemos escolher um método com ação progressiva no  tratamento de feridas.  
Este é o novo método seguro com características que evidenciam sua eficácia em quatro campos de ação: 

A eficiência dos produtos da família Cutimed® Sorbact® é baseada em um mecanismo de ação puramente 
físico, a superfície de contato destes curativos é revestida de Cloreto de Dialquil Carbamoil (DACC), um material 
derivado de um ácido graxo altamente hidrofóbico. De maneira passiva e natural, fungos e bactérias são 
atraídos naturalmente ao DACC e ficam retidos irreversivelmente às fibras. Incapacitados de retomar ao leito da 
ferida, esses micro-organismos são eliminados a cada troca de curativo. Isso cria uma variedade de benefícios 
que tornam a indicação clínica segura:

• Não há contra-indicações conhecidas

• Nenhum efeito colateral conhecido

• Sem limitação no uso

• Nenhuma liberação de agentes 
químicos antimicrobianos

• Baixo risco de alergias

Além disso, o curativo pode ser usado para:

•  Uso contínuo

• Crianças1

• Mulheres grávidas e lactantes

1. Weerasena, McGinnis, “The use of novel dressing Cutimed® Sorbact® in managing an infected wound in a neonate”, Wounds UK Poster, 2010
2. Stanirowski et al., “Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbamoyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women 
undergoing caesarean section”, 2016



MÉTODO EFICAZ MAS PURAMENTE FÍSICO 
O MECANISMO DE AÇÃO CUTIMED® SORBACT® FAZ A DIFERENÇA
A ciência médica é um processo em constante evolução. As características únicas dos curativos Cutimed

®
 

Sorbact® com o DACC em sua camada de contato, atraem e removem bactérias e fungos da ferida, 
mecanismo contrário ao baseado em tecnologias com agentes químicos, como a Prata, que podem causar 
efeitos colaterais através do estímulo de liberação de endotoxinas bacterianas.
Cutimed® Sorbact®: Garantia segura para pacientes e profissionais de saúde de última geração no
Gerenciamento de Infecções.

Pseudomonas 
aeruginosa

Staphylococcus 
aureus 

MECANISMO ÚNICO DE AÇÃO
•  Características hidrofóbicas da camada de contato 

garantem a ligação irreversível de microorganismos

•  A estrutura da superfície do curativo atrai, liga e 
remove irreversivelmente bactérias e fungos das 
feridas a cada troca de curativos3, 4, 5

EFICÁCIA 
COMPROVADA 
•  Microrganismos hidrofóbicos presentes 

no leito úmido de uma ferida são 
atraídos e se ligam às moléculas de 
DACC da superfície do curativo, também 
hidrofóbica

•  Cutimed® Sorbact® apresenta 
características (incluindo a textura, 
propriedades moleculares e físicas) para 
uma ótima interação hidrofóbica com 
microrganismos patogênicos

•  Microorganismos são irreversivelmente 
ligados à sua superfície e removidos a 
cada troca do curativo 

•  redução da carga bacteriana da ferida 
colonizada em 73,1%3

Ligação 
Hidrofóbica

H20*

Microrga-
nismos

Microrganismos comumente 
encontrados em feridas cutâneas 
são atraídos no Cutimed® Sorbact®

SOLUÇÕES  
CONVENIENTES PARA FACILITAR O TRABALHO
1.  Escolha Cutimed® Sorbact® para PREVENÇÃO OU GERENCIAMENTO DA INFECÇÃO 2, 3

2.   Segurança, indicado para FERIDAS CRÔNICAS E AGUDAS 
sem contra-indicações conhecidas

3.  Trata FERIDAS SUPERFICIAIS E CAVITÁRIAS

3.  Mosti et al., “Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study”, Journal of Wound Care, 2015

4.  Cutting, McGuire, “Safe bioburden management: a clinical review of DACC technology”, 2015

5.  Ronner et al., “Adhesion of meticillin-resistant Staphylococcus aureus to DACC coated dressings”, Journal of Wound care, 2014



NÍVEL DE 
EXSUDATO

Cutimed®  Sorbact®
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Feridas 
Superficiais e 
Profundas

Feridas 
Profundas

Feridas 
Superficiais

Compressa  
Cutimed® Sorbact®

Bandagem/ Fita Cutimed® Sorbact®

Swabs redondos  
Cutimed® Sorbact®

Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda. 
Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501 - 7º andar - cj. 71B – São Paulo/SP, CEP 05425-070

Cutimed® Siltec Sorbact®

73251-00
73251-01
73251-02
73251-03
73251-04

7,5 x 7,5 cm (3,9 x 3,9 cm) 10
10
10
5
5

12,5 x 12,5 cm (8,2 x 8,2 cm)
15,0 x 15,0 cm (10,0 x 10,0 cm)
17,5 x 17,5 cm (12,3 x 12,3 cm)
22,5 x 22,5 cm (16,5 x 16,5 cm)

72166-00

72167-00

72164-00

72165-00

72168-00

20

10

40

40

70 (14 x 5)

Cutimed® Sorbact® Bandagem / Fita
2 x 50 cm 

5 x 200 cm 

Compressa Cutimed® Sorbact®
4 x 6 cm 

7 x 9 cm 

Swabs Redondos Cutimed® Sorbact® 3 cm 

73251-05
73251-06

5
5

Cutimed® Siltec Sorbact® Sacrum
17,5 x 17,5cm

23 x 23 cm

TamanhoDescrição Ref. no. Curativos
por caixa

TamanhoDescrição Ref. no. Curativos
por caixa

Cutimed® Sorbact® é adequado para limpeza,
feridas colonizadas e infectadas, tais como:
•  Feridas crônicas (por exemplo, úlceras venosas, arteriais,  

diabéticas ou lesão por pressão)
• Feridas pós-operatórias deiscentes

• Feridas traumáticas

•  Feridas após a excisão de abscessos e fístulas

• Infecções fúngicas dérmicas

Gerenciamento
da Infecção

com Cutimed® Sorbact®
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