
Klinibond® Huidlijm
pijnloos, snel en gemakkelijk met een fraai cosmetisch resultaat

Gebruiksaanwijzing

1. Wondvoorbereiding
• reinig en droog de wond zo goed mogelijk
• verwijder eventuele vreemde lichamen
• zorg ervoor dat de wondranden tegen elkaar aan liggen

2. Ampul openen
• open de verpakking
• houd de ampul vast bij de onderste vleugels
• draai de tip van de ampul en bewaar deze om later terug te plaatsen

3. Applicator aanbrengen
• draai de losse applicator op de ampul
• houd de ampul rechtop en verwijder de lucht uit zowel de ampul als 

de applicator door voorzichtig te knijpen in de ampul

4. Aanbrengen
• houd de wondranden bij elkaar met vingers, pincet of huidhaakjes
• breng de Klinibond huidlijm over de lengte van de wond aan in een 

rechte lijn of puntsgewijs (bij verdenking van vuil in de wond)
• zorg dat er geen huidlijm in de onderliggende weefsels komt
• houd de wondranden gedurende 1 minuut bij elkaar om de lijm te 

laten drogen
• grotere wonden in delen sluiten

5. Weggooien
• sluit de ampul met de omgekeerde tip
• gooi het geheel in de daarvoor bestemde afvalbak

Wilt u meer weten over het gebruik van de Klinion producten 
of een deskundig advies? Kijk dan op www.mediqmedeco.nl of 
www.klinion.nl voor meer informatie. Of neem contact op met onze 
afdeling Customer Service (0186) 63 44 00, bereikbaar op 
werkdagen van 8.15 - 16.45 uur.

Klinion® Klinibond is een huidlijm op basis van n-butyl-cyanoacrylaat. Klinibond wordt geleverd 
met een unieke en handige applicator voor een zeer nauwkeurige applicatie. Toepassing van 
Klinibond is pijnloos, snel en gemakkelijk en maakt in veel gevallen het gebruik van een locaal 
anestheticum en antibiotica overbodig.

Indicaties
Klinibond is geschikt voor het sluiten van schone, verse wonden. Bij diepere wonden of bij  
wonden onder spanning moet eerst de subcutis gehecht worden. Klinibond dient door een arts 
of verpleegkundige te worden aangebracht.

Voordelen
•	 Patiënt kan gewoon wassen en douchen, let op bij het afdrogen, niet te hard wrijven
•	 Droogtijd is slechts 1 minuut
•	 Klinibond in 1 laag aanbrengen
•	 Verwijderen is niet nodig; na een aantal dagen valt de transparante laag op de wond er  

vanzelf af en is de wond gesloten

Gebruiksadvies
•	 Niet aanbrengen op inwendige organen, bloedvaten, zenuwen of spierweefsel en geïnfecteer-

de of chronische wonden en wanneer er grote spanning op de wondranden staat.
•	 Niet geschikt voor wonden waar grote spanning op de wondranden staat, waaronder wonden 

op gewrichten
•	 Klinibond in koelkast bewaren tussen 2-5 C; of max 3 maanden op kamertemperatuur
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Tijdens de studies is gebruik gemaakt van Liquiband™ huidlijm; exact hetzelfde product als Klinibond huidlijm.

REF NR. EigENschAppEN vERpAkkiNg OvERdOOs

115500 á 0,5 g met applicator 10x1 12x10x1

Klinibond huidlijm
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