
Eigenschappen en functies

Leukomed T plus is een steriele eilandpleister 
op basis van een flexibele en waterdichte folie. 
Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de 
patiënt zonder extra bescherming onder de 
douche kan. 

De huid krijgt de kans om te ademen en past 
zich aan de contouren van het lichaam aan. In 
combinatie met de huidvriendelijke kleefmassa 
geeft dit Leukomed T plus een huidvriendelijk 
karakter. Ook patiënten met een gevoelige huid 
verdragen Leukomed T plus probleemloos.

Het wondkussen van Leukomed T plus is 
voorzien van een polypropyleenlaag, die 
verkleving aan de wond tegengaat. Omdat 
Leukomed T plus geen stralings absorberende 
bestanddelen bevat, hoeft de hechtpleister niet 
verwijderd te worden bij röntgenologisch 
onderzoek. Bovendien gaat de pleister geen 
chemische reactie aan met rubbers of plastics.

Leukomed T plus is makkelijk aan te brengen.  
Bij verwijderen laat Leukomed T plus bovendien 
geen lijmresten achter. Zie ommezijde voor 
aanbreng- en verwijder-instructies.

Dragermateriaal
Extra dunne en flexibele polyurethaanfolie

Kleefmassa
Huidvriendelijk polyacrylaat

Wondkussen
Vochtopnemend viscosevlies

Toepassingen

• Post-operatieve wondpleister
• Bij behandeling van o.a. snij- en schaafwonden
• Ideaal als bescherming tegen externe 

factoren als vocht en vuil

Waterdichte en transparante eilandpleister

Leukomed® T plus



an Essity brand
Leukoplast®,

Assortiment

Aanbrenginstructie
Leukomed® T plus

Leukomed® T plus

Omschrijving
Artikel- 
nummer

Inhoud  
van doos

Inhoud  
verzendkarton

Z-index-
nummer

Leukomed T plus - per 5

7,2 x 5 cm 72382-06 1 1 x 38 (38) 15273334

10 x 20 cm 72382-15 1  1 x 36 (36) 15281221

Leukomed T plus - per 50

7,2 x 5 cm 72382-00 1 1 x 8 (8) 15102998

8 x 10 cm 72382-01 1 1 x 6 (6) 15103005

8 x 15 cm 72382-02 1 1 x 6 (6) 15103013

10 x 25 cm 72382-03 1 1 x 8 (8) 15103021

10 x 30 cm 72382-04 1 1 x 8 (8) 15103048

10 x 35 cm 72382-05 1 1 x 8 (8) 15103056

1. 2. 3.

Verwijder het grootste schutblad. Plaats de eilandpleister op de huid en  
verwijder het tweede schutblad.

Wrijf de eilandpleister aan.

4.

Pak de transparante toplaag vast bij de 
rode strip en verwijder deze voorzichtig.

Verwijderen: maak voorzichtig een hoekje 
los. Door de folie hierna evenwijdig aan de 
huid uit te rekken is de folie 
patiëntvriendelijk te verwijderen. 

5.


