
an Essity brand
Leukoplast®,

Leukoplast® Fixomull® skin sensitive 
Volvlakfi xatie voor fi xatie van wondverband met 
groot formaat of voor grote oppervlakten

* Niet geschikt voor de fi xatie van kritische lijnen 

210 mm

Eigenschappen en functies

Leukoplast Fixomull skin sensitive 
is een non-woven volvlakfi xatie met siliconen 
kleefl aag. De siliconen kleefl aag zorgt ervoor 
dat de huid zo min mogelijk wordt aangetast. 
Dit maakt Leukoplast Fixomull skin sensitive 
bijzonder geschikt voor de zeer gevoelige of 
kwetsbare huid, bijvoorbeeld bij:

•  Oudere patiënten, een groeiende groep die 
vaak een zeer fragiele huid heeft

•  Patiënten van wie de huid is aangedaan 
door ziekte, medicatie of langdurige 
behandelingen

•  Baby’s en jonge kinderen waarbij de huid nog 
niet volledig is ontwikkeld en daardoor zeer 
gevoelig is

•   Complexe wonden, zoals diabetische ulcera, 
veneuze ulcera en decubitus

Voordelen

•  Betrouwbare fi xatie met lage belasting van 
de zeer gevoelige en kwetsbare huid

•  Atraumatische verwijdering, laat de huid intact

•  Voorkomt huidletsel door kleefl agen

•  Ademend non-woven voorkomt verweking van 
de huid

•  Gemakkelijk aan te brengen

•  Kan opnieuw worden aangebracht zonder de 
huid aan te tasten of op klee� racht in te 
leveren

•  Makkelijk van elkaar te halen als het product 
op zichzelf kleeft

•  Geschikt voor gebruik onder röntgen

•  Te onderscheiden van Fixomull stretch door 
blauw golfpatroon

Wisselfrequentie

Vervangen als de bij wondbeleid gekozen 
primaire en/of secundaire wondbedekker die 
gefi xeerd is vervangen wordt.

Assortiment

Leukoplast® Fixomull® skin sensitive

Maat Artikelnummer Inhoud ZI-nummer 

5 m x 5 cm 79965-01 1 rol 16781694

5 m x 10 cm 79965-02 1 rol 16781708

5 m x 15 cm 79965-03 1 rol 16781716

2 m x 10 cm 79965-04 1 rol 16781724

NB: niet geschikt voor fi xatie als de complicaties bij loslaten ten koste gaat van patiëntveiligheid


