Het risico op infectie
zichtbaar beheersen

Transparante controle voor
optimale wondgenezing
Na een chirurgische ingreep heeft de wond observatie nodig. Infecties moeten snel
herkend worden om, indien nodig, vroegtijdig maatregelen te kunnen nemen.
Dankzij de transparante folie en innovatieve hydropolymeer technologie is een wondinspectie
met Leukomed® Control te allen tijde mogelijk zónder verbandwissel*. Zo wordt het risico op een
wondinfectie verlaagd en het ontstaan van een infectie snel gesignaleerd. Dat vermindert de
intensiteit van de behandeling en de wondgenezing wordt niet belemmerd.
*Leukomed Control kan tot 7 dagen blijven zitten!

Duidelijke zichtbaarheid van
de wond

Vroege signalering van infectie

Bescherming tegen bacteriën

Transparante, plooibare folie

Water- en bacteriebestendige folie

•	Maakt vaststellen zichtbare
tekenen van infectie mogelijk

•	Beschermt de wond tegen
binnendringen van vocht, vuil en
bacteriën

•	Kan onnodige verbandwissels
helpen voorkomen

•	Geschikt om mee te douchen

Huidvriendelijke kleeflaag

Absorberende hydropolymeer gelmatrix

•	Brede kleefranden voor
betrouwbare fixatie

• Gecontroleerde absorptie van wondvocht
ondersteunt wondgenezing

•	Makkelijk te verwijderen

• Door ontwerp zeer plooibaar

Aanbrengen
Leukomed® Control
1. Verwijder het grootste
transparante schutblad
aan de onderkant van
het verband. Breng het
wondverband zo aan dat
de gelmatrix de wond
bedekt.

2. Verwijder het kleine
witte schutblad (of twee
witte schutbladen bij de
grotere formaten) aan
de onderzijde. Wrijf
vervolgens de borderrand
aan zodat de randen goed
vastkleven en niet plooien.

3. Verwijder voorzichtig
de bovenste schutbladen
met behulp van de rode
strips.

4. Observeren van de wond
is mogelijk zonder het
verband te verwijderen.

Verwijderen
Leukomed® Control
1. Maak voorzichtig een
hoekje los.

Bekijk ook de korte
instructiefilm over
Leukomed® Control op
ons YouTube-kanaal

2. Rek de folie
evenwijdig aan de huid
uit en verwijder het
verband voorzichtig van
de wond.

Bestelinformatie
Leukomed® Control
Artikelnummer

Afmeting

Afmeting wondkussen

Inhoud per doos

Inhoud verzendkarton

73230-00

5 x 7 cm

2 x 4 cm

10

28

73230-01

7 x 10 cm

4 x 7 cm

10

20

73230-02

8 x 15 cm

4,5 x 11,5 cm

10

20

73230-03

10 x 24 cm

6 x 20 cm

5

20

73230-05

10 x 35 cm

6 x 31 cm

5

10

Leukoplast®,
an Essity brand
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