De zeer gevoelige en kwetsbare
huid verdient speciale aandacht

De kwetsbare huid
vraagt om speciale
oplossingen
De keuze van het wondverband en fixatie
zijn een integraal onderdeel van de dagelijkse
routine in de medische zorg. De inzet van de
wondverbanden en de verwijdering ervan
kan een negatief effect hebben op de huid,
waarbij de kleeflaag een belangrijke rol
speelt. Dit geldt vooral voor de zeer
gevoelige en kwetsbare huid waarbij we de
integriteit van de huid helpen te beschermen.

Wie zijn deze patiëntgroepen?
Oudere patiënten

Baby’s en jonge kinderen

Patiënten van wie de huid is
aangetast door medicatie

Patiënten van wie de huid
is aangetast door ziekte

Patiënten met frequente
verbandwissels

Leukoplast® skin sensitive technologie:
huidvriendelijk met vele voordelen
De zeer gevoelige en kwetsbare huid vraagt maatwerk bij wondzorg als het gaat om fixatie.
Leukoplast biedt de oplossing voor het aanbrengen en verwijderen van huidvriendelijke fixatie
producten gedurende de dagelijkse medische zorg.

Mening van gebruikers en patiënten:

>90 %

bevestigt
een sterke
kleefkracht
van de film*

>95 %

bevestigt
een pijnloze
verwijdering*

>85 %

* Bron: Assessment of Wearing Properties of Different Patch Systems; Essity BSN medical GmbH, 2019; data on file

voelt nauwelijks
de comfortabele
verbanden*

Sterke producteigenschappen:

Betrouwbare fixatie

Atraumatische
verwijdering

Zelfde draagtijd als films
met polyacrylaat kleeflaag*

Voorkomt huidbeschadiging
door kleeflagen

Voor uitdagende toepassingen:
Frequente verbandwissels
Wonden die regelmatig inspectie vereisen

Ook beschikbaar als innovatieve film:
Zeer ademend materiaal, ook waterdicht
Bescherming tegen bacteriën
Betrouwbaar als een tweede huid

* Bron: Assessment of Wearing Properties of Different Patch Systems; Essity BSN medical GmbH, 2019; data on file

Leukoplast® Fixomull® skin sensitive
Zachte fixatie met siliconen kleeflaag voor grote oppervlakten
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 product design

Leukoplast® Leukomed® T plus skin sensitive
Transparant, steriel wondverband met zachte siliconen kleeflaag
Voor het beschermen van de wond
• Acute en secundair- of complex genezende wonden
• Beschermt chirurgische wonden tegen vocht
en bacteriën van buitenaf
• Bedekt en beschermt oppervlakkige snij- en
schaafwonden en oppervlakkige 2e-graads
brandwonden
• Absorbeert bloed en wondvocht

Leukoplast® skin sensitive
Zacht klevende siliconen fixatiepleister
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

Belangrijk inzicht: huidbeschadiging
veroorzaakt door kleeflagen
Naast onnodige pijn, kan huidbeschadiging veroorzaakt door medische kleeflagen ook het risico
op infectie verhogen, wat leidt tot een grotere wond. Dit kan mogelijks een vertraging in het
genezingsproces veroorzaken. Deze schade wordt vaak geassocieerd met extra kosten ten gevolge
van aanvullende behandelingen.
De prevalentie van huidbeschadiging veroorzaakt door de hechtende fixatie varieert tussen
de 3% en 22%, afhankelijk van de wond en de omliggende huid.1

Huid van pasgeborenen en kinderen:
• Fixatiepleisters zijn de meest voorkomende oorzaak van
huidbeschadiging in neonatale intensive care units.2

8%

Huidbeschadiging
bij pasgeborenen
en kinderen in
ziekenhuizen

6,3 %

Huidbeschadiging
bij oudere
patiënten tijdens
langdurige zorg

50%

Huidbeschadiging
bij oudere
patiënten tijdens
de behandeling

7,1 %

Huidbeschadiging
moest worden
behandeld

• Een prevalentie-audit toonde aan dat 8% van de
pasgeborenen en kinderen tekenen vertoonden van
fixatiegerelateerde verwondingen.3

Huid van oudere patiënten:
• Een studie in Duitsland toonde een prevalentie van
6,3% van huidbeschadiging tijdens langdurige zorg
van oudere patiënten.4
• Een beoordelingsdocument rapporteerde een gemiddelde
prevalentie van 50% bij de behandeling
van oudere patiënten. Maar afhankelijk van verschillende
factoren kan dit aantal drastisch toenemen.5

Bijkomende jaarlijkse kosten:
Een kwantitatief onderzoek over gevolgkosten gaf aan dat
7,1% van de behandelde patiënten binnen de 12 maanden
voorafgaand aan het onderzoek huidbeschadiging had
opgelopen gerelateerd aan de kleeflaag.6
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Productoverzicht
Bestel nu - de oplossing voor de zeer gevoelige en kwetsbare huid

Leukoplast Leukomed T plus skin sensitive
(Transparant, steriel wondverband met zachte siliconen kleeflaag)
Omschrijving

Artikelnummer

Inhoud

CNK code

7,2 cm x 5 cm

76178-00

5 stuks

3958-642

8 cm x 10 cm

76178-01

5 stuks

3958-659

8 cm x 15 cm

76178-02

5 stuks

3958-675

10 cm x 25 cm

76178-03

5 stuks

3958-667

Leukoplast Fixomull skin sensitive
(Zachte fixatie met siliconen kleeflaag voor grote oppervlakten)
Omschrijving

Artikelnummer

Inhoud

CNK code

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
(Zacht klevende siliconen kleefpleister)
Omschrijving

Artikelnummer

Inhoud

CNK code

1,25 cm x 2,6 m (deksel)

76173-00

24 per doos

3813-706

2,5 cm x 2,6 m (deksel)

76173-01

12 per doos

3813-714

2,5 cm x 2,6 m (spoel)

76175-00

12 per doos

3813-722

2,5 cm x 1 m (deksel)

76173-06

12 per doos

3813-730

NB: niet geschikt voor fixatie als de complicaties bij loslaten ten koste gaan van patiëntveiligheid
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