
De Leukoplast skin sensitive familie – 
Betrouwbare fixatie, patiëntvriendelijk te verwijderen

ONTWIKKELD VOOR DE 

KWETSBARE HUID

#HealingMeSoftly
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* Een siliconen kleeflaag heeft een lage oppervlaktespanning waardoor deze 
zich aanpast aan de natuurlijke contouren van de huid. Siliconen komen snel in 
contact met het hele huidoppervlak waardoor snel een veilige hechting wordt 
gecreëerd. Deze hechting blijft in loop van de tijd constant. Deze eigenschappen 
resulteren in minder neiging tot huidbeschadiging, er is minder kracht nodig bij 
verwijderen en dus minder ongemak voor de patiënt.

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. 
Een siliconen kleeflaag is in deze gevallen de 
meest geschikte oplossing. De lagere 
oppervlaktespanning van siliconen maakt 
atraumatische verwijdering mogelijk.*

Wie zijn deze patiëntgroepen?

De kwetsbare huid 
vraagt om speciale 
oplossingen 

Oudere patiënten

Baby’s en jonge kinderen

Patiënten van wie de huid is 
aangedaan door medicatie

Patiënten van wie de huid 
is aangedaan door ziekte

Patiënten met frequente 
verbandwissels



Atraumatische 
verwijdering

Voorkomt huidbeschadiging  
door kleeflagen

Betrouwbare fixatie

Herpositioneerbaar

1 Strazzieri-Pulido KC, Peres GR, Campanili TC, Santos VL: Skin tear prevalence and associated factors: 
a systematic review. Rev Esc Enferm USP; 2015 Aug; 49 (4): 674–80

Sterke producteigenschappen van de Leukoplast®  
skin sensitive productlijn met siliconen kleeflaag:

Huidbeschadigingen veroorzaakt door 
kleeflagen: ernstiger dan het lijkt
Huidbeschadiging veroorzaakt door kleeflagen lijkt 
misschien een klein probleem, maar het gebeurt dagelijks 
en wordt kostbaar naar verloop van tijd. 

Veiligere en efficiëntere behandeling 
van een kwetsbare huid 

22%

van de skin tears wordt 
veroorzaakt door kleeflagen1

Leukoplast skin sensitive helpt het risico op huid-
beschadigingen door kleeflagen te verkleinen en dus 
aanzienlijk te besparen op behandeltijd en kosten.



Wondverbanden op basis van siliconen
Leukoplast skin sensitive producten combineren betrouwbare fixatie en atraumatische verwijdering. 
Dit komt door het gebruik van siliconen in plaats van polyacrylaat of zelfs zinkoxide rubber. Siliconen 
bieden een goede hechting, maar "lijmt" niet op de huid zoals traditionele kleeflagen dat doen. 

Standaard kleeflagen

•  Maken in eerste instantie beperkt huidcontact

•  Vereisen hogere hechtingskracht

•  Warmen na verloop van tijd op en vullen onregelmatigheden 
van de huid voor betere hechting.Bij verwijdering

Bij verwijdering

Siliconen kleeflagen 

•  Hebben lage oppervlaktespanning waardoor deze direct in 
contact komt met hele huidoppervlak

• Hebben minder hechting nodig voor een betrouwbare fixatie

• Vereisen minder kracht bij verwijdering



Totale kosten per patiënt met 
wonden veroorzaakt door kleeflagen

Bespaar tijd en kosten 

Productprestaties overtuigen patiënten en 
gebruikers

Wonden kosten tijd en geld. Elke wond die je kunt voorkomen, bespaart dus tijd en kosten.  
Een studie² in Duitsland laat zien dat producten op basis van siliconen de kosten voor behandeltijd  
en verbandmaterialen kunnen verlagen. De deelnemende ziekenhuizen bespaarden gemiddeld meer 
dan € 80 per patiënt. Het is makkelijk in te schatten hoeveel je kunt besparen door het gebruik van 
Leukoplast skin sensitive producten. 

Een studie1 naar de productprestaties van Fixomull skin sensitive, onder patienten met een 
kwetsbare of aangetaste huid, bewijst:

bevestigt een 
atraumatische verwijdering

bevestigt de  
betrouwbaarheid van fixatie 

1 A prospective, multicenter, observational study with Fixomull skin sensitive was conducted under routine clinical conditions over a period of 1 up to 7 days in 4 German hospitals or 
private practices with 57 patients, there of 35 patients with fragile or compromised skin to evaluate the product characteristics of an adhesive fixation dressing, tested product: Fixomull 
skin sensitive, sponsored by Essity, 2017; data on file 2 Maene: Hidden costs of medical tape induced skin injuries; Wounds UK; 2013; 9 (1) 3 For the whole duration of the treatment
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Berekening van kosten die gepaard gaan met wonden 
veroorzaakt door kleeflagen o.b.v. Duitse studie²:  

> € 80

100%

bevestigt een 
pijnvrije verwijdering

97% 97%



Nú een nog breder 
assortiment

De Leukoplast skin sensitive range biedt een 
atraumatische oplossing voor de meeste toepassingen:

Fixatie producten 

Leukoplast®  skin sensitive
hechtpleister
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

Leukoplast®

Fixomull®  skin sensitive
volvlakfixatie
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 

• Douchebestendig

• Herkenbaar product design



Wondverbanden

Leukoplast®

Leukomed®  skin sensitive
non-woven eilandpleister
Voor het beschermen van de wond

•  Huidvriendelijk en atraumatisch te verwijderen

•  Bedekt en beschermt wonden, zoals gesloten chirurgische 
wonden, snij- en schaafwonden. 

•  Absorbeert bloed en wondvocht

•  Douchebestendig

Leukoplast®

Leukomed® T  skin sensitive
transparante folie
Voor het beschermen van de wond en fixatie 

•  Beschermt droge postoperatieve en oppervlakkige  
traumatische wonden tegen vocht en bacteriën van buitenaf

•  Steriele fixatie van primaire verbanden en kompressen

•  Secundair- of complex genezende wonden  

•  Bescherming van droge wonden tegen wrijving- en 
schuifkrachten

Leukoplast®

Leukomed®  T plus skin sensitive
transparante eilandpleister
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

NIEUW



Leukomed skin sensitive

Maat Artikelnummer Inhoud ZI-nummer

5 cm x 7,2 cm 71239-04 5 per doos 17076560

8 cm x 10 cm 71239-05 5 per doos 17076587

8 cm x 15 cm 71239-06 5 per doos 17076595

01/2022an Essity brand
Leukoplast®,

05027715M

Leukomed T skin sensitive

Maat Artikelnummer Inhoud ZI-nummer

5 cm x 7,2 cm 76464-00 5 per doos 16869966

8 cm x 10 cm 76464-01 5 per doos 16869974

8 cm x 15 cm 76464-02 5 per doos 16869990

Scan de QR code  
en vraag een gratis 
sampleset aan!

Leukoplast skin sensitive

Maat Artikelnummer Inhoud ZI-nummer

1,25 cm x 2,6 m 76173-00 1 rol 17076609  

2,5 cm x 2,6 m 76173-01 1 rol 17076633  

2,5 cm x 1 m 76173-06 1 rol 17076641  

2,5 cm x 2,6 m (zonder klemring) 76175-00 1 rol 17076668  

Leukomed T plus skin sensitive

Maat Artikelnummer Inhoud ZI-nummer

5 cm x 7,2 cm 76178-00 5 per doos 16869893

8 cm x 10 cm 76178-01 5 per doos 16869915

8 cm x 15 cm 76178-02 5 per doos 16869923

10 cm x 25 cm 76178-03 5 per doos 16869931

NIEUW

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

Productoverzicht
Bestel nu – dé oplossing voor de zeer gevoelige en kwetsbare huid
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NB: niet geschikt voor fixatie als de complicaties bij loslaten ten koste gaat van patiëntveiligheid


