
Leukosan® Skinlink

Leukosan® Skinlink

Opmerkingen
Skinlink wordt gebruikt als huidhechting en kan gecombineerd worden met onderhuidse 
hechtingen

Opgepast de wond mag niet onder spanning staan !

Opgepast de lijm alleen mag niet als chirurgische lijm gebruikt worden en komt dus best niet 
in contact met de wond

• Niet invasieve toepassing

• Snelle werkwijze voor een doeltreffende hechting

• Eenvoudige hechtingutures en herpostioneerbaar

• Gemakkelijk in gebruik

• Flexibel

• 2 verschillende maten

• Waterbestendig

Voordelen van deze methode

Afmetingen en referenties

• Niet geweven
• Geperforeerd
• Fijne zelfklevende laag
• Bedekt met een beschermend vlies

• Ampul met lijm
• n-butyl-2-cyanoacrylaat

Huidhechtingscomponent

Chirurgische kleefmassa

Kenmerken

Indicaties

• Skinlink is aangewezen bij huidhechtingen, snijwonden, laceraties en chirurgische 
incisies

• Skinlink wordt hoofdzakelijk gebruikt op spoedgevallen en in het operatiekwartier
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i ! Zelfklevende huidhechtingen met versterkte fixatie

 Omschrijving Afmetingen Hechtingen/zakjes Referentei Verpakking

Leukosan® Skinlink 7 x 60 mm 4 72542-00 per 10
Leukosan® Skinlink 12 x 76 mm 6 72543-00 per 10



Leukosan® Skinlink

1. De wond en de omringende huid reinigen
De verpakking openen en de hechting eruit nemen

Gebruiksaanwijzing

5. Neem het beschermend vlies weg vooraleer de lijm hard wordt. Indien gewenst, mag een
secondair verband aangebracht worden op de hechtingen (vb. Leukomed T)

6. Voltooid

 

4. Breek de ampoule en wacht tot de lijm zakt op het kussentje.
Breng een dunne laag lijm aan op de gaatjes en let erop dat dze goed verdeeld is 

3. Als ze op de goede plaats zitten, oefen dan een lichte druk uit op de hechtingen

2. Breng de wondranden samen en plaats de hechtingen van één kant naar de andere en zorg ervoor dat 
het niet-geperforeerde deel op de wond plakt 
Herposiotioneer de hechtingen indien nodig

Zelfklevende huidhechtingen met verterkte fixatie


