
Betrouwbare fixatie met siliconen  
kleeflaag die de kwetsbare huid beschermt

Met Leukoplast® skin sensitive is de kwetsbare huid in de beste handen 

207 mm

Beperkt aantasting van de huid tot een minimum 

Betrouwbare hechting
Pijnloos verwijderbaar

Voorkomt huidbeschadiging („skin tears“)

Ademend materiaal dat huidverweking voorkomt

Eenvoudig aan te brengen
Herpositioneerbaar

Laat röntgenstraling door

Standaard  
kleeflaag 

Siliconen  
kleeflaag 



an Essity brand
Leukoplast®,

Productoverzicht 

Fixomull® skin sensitive  
Fixatiepleister met siliconen kleeflaag voor 
grote oppervlakten, geschikt voor de zeer 
gevoelige en kwetsbare huid.

210 mm

Leukoplast® skin sensitive  
De perfecte kleefpleister voor de zeer  
gevoelige en kwetsbare huid.

Bestel nu - de oplossing voor de zeer gevoelige en kwetsbare huid

Fixomull® skin sensitive

Afmetingen Artikelnummer Verpakking CNK

5 cm x 5 m 79965-01 1 rol 3455-920

10 cm x 5 m 79965-02 1 rol 3455-938

15 cm x 5 m 79965-03 1 rol 3455-946

10 cm x 2 m 79965-04 1 rol 3455-953

Leukoplast® skin sensitive

Afmetingen Artikelnummer Verpakking CNK

1,25 cm x 2,6 m 76173-00 24 per doos 3813-706

2,5 cm x 2,6 m 76173-01 12 per doos 3813-714

2,5 cm x 1 m 76173-06 12 per doos 3813-730

2,5 cm x 2,6 m (zonder deksel) 76175-00 12 per doos 3813-722

NB: niet geschikt voor fixatie als de complicaties bij loslaten ten koste gaan van patiëntveiligheid
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Berkenlaan 8 B 
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info.be@essity.com



210 mm 210 mm

Onze skin sensitive producten voor  
de zeer gevoelige en kwetsbare huid



Kwetsbare huid in de beste handen

Bij Leukoplast® geloven we dat wondzorg maatwerk is. Onze Leukplast® skin sensitive producten 
bieden de oplossing voor patiënten met een zeer kwetsbare huid:

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

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

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

Leukoplast® – De keuze van de professional

Al meer dan 100 jaar vertrouwen professionals op de expertise en 
hoogwaardige producten van Leukoplast®. Ook Fixomull® skin sensitive 
zal daarom onder het merk Leukoplast® beschikbaar zijn.

210 mm210 mm



De voordelen van skin sensitive 
producten voor u

Betrouwbare hechting, pijnloos verwijderbaar zonder beschadiging van de huid 

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

• Atraumatische verwijdering, laat de huid intact

• Voorkomt huidletsel door kleeflagen

• Ademend materiaal voorkomt verweking van de huid

•  Kan opnieuw worden aangebracht zonder de huid aan te tasten of op kleefkracht in te leveren 

• Makkelijk van elkaar te halen als het product aan elkaar kleeft

• Laat röntgenstraling door 

De voordelen van skin sensitive 
producten voor de patiënt

Comfortabel om te dragen, zacht om te verwijderen*

* Bron: C1525, Clinical Study Report: Prospective, multicentre, observational study to evaluate the product characteristics of an adhesive fixation dressing. 
Fixomull® gentle touch – A non-interventional study by Global Clinical Operations, BSN medical GmbH

bevestigt atraumatische verwijdering 

bevestigt dat er geen reactie van de huid was 

vindt draagcomfort goed of zeer goed

>98 % 

>93 % 
 
>85 % 
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Leukoplast® skin sensitive kleefpleister  
met siliconen kleeflaag 

Voor betrouwbare fixatie van wondverbanden of medische hulpmiddelen

• Makkelijk te scheuren, schaar niet nodig

•  Antimicrobiële houder voor verlaagd risico op cross-contaminatie; 
> 99,9% MRSA-reductie binnen 6 uur

• Snel en gemakkelijk aan te brengen

Fixomull® skin sensitive fixatiepleister  
met siliconen kleeflaag

Voor fixatie van wondverband met groot formaat of voor grote oppervlakten 

• Kan makkelijk worden aangepast aan de gewenste grootte

• Zeer geschikt voor bewegende delen van het lichaam 

• Herkenbaar productdesign

207 mm


