
Beschadigde huid door fixatieverbanden: 
ernstiger dan het lijkt
Wondjes na een traumatische verwijdering van fixatieverbanden 
lijken slechts een klein probleem. Maar het komt dagelijks voor 
en eist later zijn tol. Over het algemeen loopt de prevalentie van 
huidscheurtjes op tot 22%.1

Veiligere en efficiëntere behandeling 
van een kwetsbare huid

22%

Algemene prevalentie 
van huidscheurtjes

Leukoplast skin sensitive vermindert het risico op een beschadigde 
huid door het gebruik van fixatieverbanden en bespaart u op die 
manier veel behandelingstijd en -kosten.

Leukoplast skin sensitive technologie zorgt voor:

1Strazzieri-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

Mogelijke herpositionering
Minimale pijn bij verwijdering

Atraumatische verwijdering

Betrouwbare kleefkracht

207 mm



Leukomed skin sensitive

Maat Artikelnummer CNK Inhoud

5 cm x 7,2 cm 71239-04 4349-940 5 verbanden per doos

8 cm x 10 cm 71239-05 4349-957 5 verbanden per doos

8 cm x 15 cm 71239-06 4352-290 5 verbanden per doos

10 cm x 25 cm 71239-07 4352-308 5 verbanden per doos

5 cm x 7,2 cm 71239-08 4352-332 10 verbanden per doos

8 cm x 10 cm 71239-09 4352-340 10 verbanden per doos

8 cm x 15 cm 71239-10 4352-365 10 verbanden per doos

10 cm x 25 cm 71239-11 4352-357 10 verbanden per doos

Leukoplast skin sensitive

Maat Artikelnummer CNK Inhoud

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

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

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

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

Leukomed T plus skin sensitive

Maat Artikelnummer CNK Inhoud

5 cm x 7,2 cm 76178-00 3958-642 5 verbanden per doos

8 cm x 10 cm 76178-01 3958-659 5 verbanden per doos

8 cm x 15 cm 76178-02 3958-675 5 verbanden per doos

10 cm x 25 cm 76178-03 3958-667 5 verbanden per doos

Nieuw

Hypafix skin sensitive 

Maat Artikelnummer CNK Inhoud

5 m x 5 cm 79966-01 3455-987 1 rol

5 m x 10 cm 79966-02 3455-995 1 rol

5 m x 15 cm 79966-03 3456-001 1 rol

2 m x 10 cm 79966-04 3456-019 1 rol

Productoverzicht
Bestel nu - uw oplossing voor een kwetsbare en beschadigde huid 
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P
os

to
pe

ra
ti

ev
e 

ve
rb

an
de

n
Fi

xa
ti

ep
ro

du
ct

en

LEUKOPLAST_Skin sensitive brochure 2023_NL
Essity Belgium SA-NV

Leukoplast Skin sensitive brochure_NL 
VERPAKKINGSHOEVEELHEID: 10

an Essity brand
Leukoplast®,

Essity Belgium NV
Health and Medical Solutions
Berkenlaan 8b bus 3,
1831 Diegem

210 mm207 mm



#HealingMeSoftly
Leukoplast skin sensitive assortiment

Betrouwbare hechting, zacht en pijnloos  
te verwijderen.

210 mm 210 mm

  
VOOR EEN 
KWETSBARE  
HUID

210 mm 210 mm



Oudere patiënten

Baby’s en jonge kinderen

Patiënten van wie de huid is 
aangetast door medicatie

Patiënten die hun verbanden  
frequent vervangen

Patiënten met een  
kwetsbare huid door ziekte

Fixerende verbandmiddelen veroorzaken vaak 
wondjes tijdens het aanbrengen. Die wondjes 
veroorzaken onnodige pijn, ontstekingen, extra 
zorg en kosten. Dit is makkelijk te voorkomen 
met atraumatische wondverbanden.

Welke patiëntengroepen worden 
in het bijzonder getroffen?

Een kwetsbare huid:  
een dagelijkse  
uitdaging 
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Wondverbanden op basis van siliconen
Leukoplast skin sensitive producten combineren atraumatische verwijdering en betrouwbare 
kleefkracht. De reden hiervoor is het gebruik van siliconen in plaats van acryl of zelfs rubber.  
Siliconen hebben een goede kleefkracht, maar ‘plakken’ niet aan de huid zoals traditionele kleefstoffen.

Standaard kleefstoffen 

• In het begin slechts een beperkt huidcontact

• Vereist een hogere kleefkracht

• Warmt op na een tijdje en vult de leegten op, waardoor de 
hechting toeneemtBij verwijdering

Bij verwijdering

Siliconen kleefstoffen 

• Hebben een lage oppervlaktespanning, waardoor ze vanaf het 
begin in contact komen met het hele huidoppervlak

• Minder kleefkracht nodig voor een veilige hechting

• Vereisen minder trekkracht bij verwijdering
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Totale kosten per patiënt met 
huidwondjes na het gebruik 
van fixatieverbanden

Bespaart tijd en kosten

Productprestaties overtuigen  
patiënten en gebruikers

Wonden kosten tijd en geld. Vermijdbare wonden veroorzaken vermijdbare kosten. Elke keer dat een 
traditionele kleefstof zorgt voor een huidscheurtje, betaalt de patiënt extra kosten.

Uit een studie2 in Duitsland blijkt dat producten op basis van siliconen de kosten voor behandelingstijd en 
-materialen verlagen. De deelnemende ziekenhuizen bespaarden gemiddeld meer dan € 80 per patiënt.

De besparingen dankzij de Leukoplast skin sensitive producten zijn duidelijk.

Een studie van Hypafix skin sensitive vond plaats onder klinische routineomstandigheden 
gedurende een periode van 1 tot 7 dagen in 4 Duitse ziekenhuizen of privépraktijken met 57 
patiënten, van wie 35 patiënten met een kwetsbare of beschadigde huid.1

Belangrijke conclusies voor patiënten met een kwetsbare of beschadigde huid:

Atraumatische 
verwijdering werd 
waargenomen bij alle 
patiënten (100%)

In bijna alle gevallen 
werd een betrouw-
bare kleefkracht 
gemeld (97%) 

1 Prospective, multicenter, observational study to evaluate the product characteristics of an adhesive fixation dressing, tested product: Hypafix® 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

7,8
ø-aantal behandelingen 

nodig om te genezen

€ 3,01
ø-verzorgingstijdkosten 
voor documentatie voor 

de behandeling van 
wondjes door het gebruik  

van fixatieverbanden3

€ 1,23

€ 8,92

ø-materiaalkosten
voor elke behandeling

ø-verzorgingstijdkosten 
voor elke behandeling

Berekening van de kosten door wondjes 
bij het gebruik van fixatieverbanden

> € 80

100%

De meerderheid  
van de patiënten 
(97%) meldde een 
‘pijnloze’ verwijdering

97% 97%
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Nu een nog  
groter aanbod
Het Leukoplast skin sensitive assortiment biedt een 
atraumatische oplossing voor de meeste toepassingen: 

Fixatieproducten

Leukoplast® skin sensitive
kleefpleister
Voor een veilige fixatie van wondbedekking of secundaire 
fixatie van medische hulpmiddelen
• Gemakkelijk met de hand af te scheuren

• Antimicrobiële spoel en klemring

Leukoplast®

Hypafix® skin sensitive
fixatie voor grote oppervlakten
Voor een veilige fixatie van wondbedekking of secundaire 
fixatie van medische hulpmiddelen
• Veilige fixatie van wondbedekking

• Maximaal draagcomfort

• Ademt om huidmaceraties te voorkomen 

• Gemakkelijk aan te passen aan de nodige grootte

niet steriel

niet steriel
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Postoperatieve verbanden

Leukoplast®

Leukomed® skin sensitive
absorberend verband
Voor wondbescherming op kwetsbare of gevoelige huid
• Huidvriendelijk met atraumatische verwijdering

• Minimale pijn bij verwijdering van het verband

• Bedekt en beschermt wonden, zoals gesloten operatie-,  
snij- en schaafwonden 

• Absorbeert bloed en wondvocht

Leukoplast®

Leukomed® T plus skin sensitive
wondverband met transparante film
Voor veilige wondbescherming op kwetsbare huid
• Huidvriendelijke, atraumatische verwijdering

• Antibacteriële laag en waterdichte bescherming van 
chirurgische incisies

• Bedekt en beschermt oppervlakkige snijwonden, schaafwonden  
en lichte brandwonden

• Absorbeert bloed en wondvocht
steriel

steriel

NIEUW
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