
Cutiflex is a flexible, elastic, extra slim (~20 microns) and transpar-
ent dressing made of polyurethane that adheres perfectly (like a 
second skin) and protects the wound even if it is totally immersed 
in water. Cutiflex protects the wound from external agents and 
aids the healing process by keeping the environment under the 
dressing moist, without causing maceration.

Rounded corners to improve the moulding of the product and to 
increase comfort for the user. Made of transparent polyurethane, 
it is totally impermeable to water and bacteria, but permeable to 
aqueous vapour. The central section is extended to guarantee 
maximum protection, even in proximity to the central pad.

Rounded corners to improve moulding onto the wound. Flesh col-
oured to make the dressing invisible.

Hot Melt Pressure Sensitive (hot melt glue with adhesive proper-
ties activated by pressure). Highly adhesive. Hypoallergenic. 
Solvent free. Latex free.

This product is a class I medical device in accordance with directive 
93/42/EEC.

SUPPORT TAPE

CENTRAL PAD

ADHESIVE

PACKAGING
Tamper-proof pack to better protect the consumer. Pack 
equipped with hanger hook. To facilitate the choice of the most 
suitable format, on the back of the pack there is a 1:1 scale outline 
of the dressing.

WATER AND BACTERIA PROOF DRESSING

LATEX FREE

CUTIFLEX
WATERPROOF

STRIP

FORMATI

78x20 mm
Medium

78x26 mm
Large

86x39 mm
Super

45x12.7 mm
Mini

ø25 mm
Round

011.10
Pack: 24 pcs

LARGE - 10 pcs
78x26 mm

011.12
Pack: 24 pcs

MEDIUM - 10 pcs
78x20 mm

011.14
Pack: 24 pcs

SUPER - 10 pcs
86x39 mm

011.16
Pack: 24 pcs

4 SIZES - 20 pcs
78x20 / 78x26 / ø25 / 45x12.7 mm

Adhesive free from latex 
or natural rubber derivatives
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BALENÍ

LEPIDLO

DEZINFEKČNÍ POLŠTÁŘEK

NÁPLAST

Zdravotnický prostředek třídy I podle směrnice 93/42 / EEC.

Tavné lepidlo citlivé na tlak se vyznačuje velmi dobrou lepivostí. 
Hypoalergenní, dobře snášenlivé s kůží, bez latexu a 
rozpouštědel. Snadno odstranitelné z kůže.

VODĚODOLNÁ NÁPLAST

Cutiflex je pružná, elastická, extra tenká (~ 20 mikronů) a 
průhledná náplast vyrobená z polyuretanu, který dokonale přilne 
(jako druhá kůže) a chrání ránu, i když je zcela ponořena do vody. 
Cutiflex chrání zranění před vnějšími vlivy a pomáhá při hojení 
tím, že udržuje prostředí pod náplastí přirozeně vlhké, aniž by 
způsobovalo maceraci.

Zaoblené rohy zlepšují přilnavost výrobku a zvyšují komfort pro 
uživatele. Vyrobeno z průhledného polyuretanu, je naprosto 
nepropustný pro vodu a bakterie, ale propustný pro vodní páru. 
Centrální část je rozšířena tak, aby byla zaručena maximální 
ochrana, a to i v blízkosti dezinfekčního polštářku.

Zaoblené rohy a tělová barva činí náplast neviditelnou.

Bezpečný obal pro lepší ochranu spotřebitele. Pro usnadnění 
volby nejvhodnějšího formátu náplasti je na zadní straně balení 
obrys náplasti v poměru 1:1.

VELIKOSTI

Lepidlo bez latexu a derivátů 
přírodního kaučuku



STERILE POST-OPERATIVE DRESSING IMPERMEABLE TO WATER AND BACTERIA

Cutiflex is a flexible, elastic, extra slim (~20 microns) and transparent dressing made of polyurethane that adheres perfectly (like a second skin) 
and protects the wound even if it is totally immersed in water. Cutiflex protects the wound from external agents and aids the healing process by 
keeping the environment under the dressing moist, without causing maceration.

Rounded corners to improve the moulding of the product and to increase com-
fort for the user. Film made of transparent 100% polyurethane (~20 microns).

Anti-stick layer in contact with the wound. Substantial absorbency capacity. 
Rounded corners to improve moulding onto the wound. Flesh coloured to 
make the dressing invisible.

Hot Melt Pressure Sensitive (hot melt glue with adhesive properties activated 
by pressure). Highly adhesive. Hypoallergenic. Solvent free. Latex free.

This product is a class I sterile medical device in accordance with directive 
93/42/EEC.

SUPPORT TAPE

CENTRAL PAD

ADHESIVE

PACKAGING
Tamper-proof pack to better protect the consumer. Pack equipped with hanger 
hook. To facilitate the choice of the most suitable format, on the back of the 
pack there is a 1:1 scale outline of the dressing.

SIZES

7x5 cm 10.5x15 cm10x6 cm

12.5x12.5 cm

10x8 cm

10.5x20 cm 14x14 cm

10x12 cm

15x17 cm

LATEX FREE Adhesive free from latex or natural rubber derivatives

011.60
Pack: 24 pcs

7x5 cm - 5 pcs

011.62
Pack: 24 pcs

10x6 cm - 5 pcs

011.64
Pack: 24 pcs

10x8 cm - 5 pcs

011.70
Pack: 24 pcs

10.5x20 cm - 5 pcs

011.72
Pack: 12 pcs

12.5x12.5 cm - 5 pcs

CUTIFLEX
WATERPROOF

24 ··  SELFADHESIVEDRESSINGSNÁPLASTI

VODĚODOLNÁ STERILNÍ POOPERAČNÍ NÁPLAST

Cutiflex je pružná, elastická, extra tenká (~ 20 mikronů) a průhledná náplast vyrobená z polyuretanu, který dokonale přilne (jako druhá kůže) 
a chrání ránu, i když je zcela ponořena do vody. Cutiflex chrání zranění před vnějšími vlivy a pomáhá při hojení tím, že udržuje prostředí pod 
náplastí přirozeně vlhké, aniž by způsobovalo maceraci.

NÁPLAST

DEZINFEKČNÍ POLŠTÁŘEK

LEPIDLO

BALENÍ

Zdravotnický prostředek třídy I podle směrnice 93/42 / EEC.

Lepidlo bez latexu a derivátů přírodního kaučuku

Bezpečný obal pro lepší ochranu spotřebitele. Pro usnadnění volby 
nejvhodnějšího formátu náplasti je na zadní straně balení obrys náplasti v 
poměru 1:1.

Tavné lepidlo citlivé na tlak se vyznačuje velmi dobrou lepivostí. 
Hypoalergenní, dobře snášenlivé s kůží, bez latexu a rozpouštědel.

VELIKOSTI

Zaoblené rohy a tělová barva činí náplast neviditelnou. Vysoká absorpce.

Zaoblené rohy zvyšují komfort pro uživatele. Film vyrobený z průhledného 
100% polyuretanu (~ 20 mikronů).



011.77
Pack: 12 pcs

15x17 cm - 3 pcs

011.66
Pack: 24 pcs

10x12 cm - 5 pcs

011.68
Pack: 24 pcs

10.5x15 cm - 5 pcs

011.75
Pack: 12 pcs

14x14 cm - 5 pcs
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