Fås på apoteket –
kan bestilles sammen
med medicinen

Nyhedsbrev fra apoteket

Leukoplast skin sensitive
Sårbar og skadet hud kræver specialløsninger
Sårbar, skrøbelig og skadet hud har særlige behov, når det kommer til fikseringsklæb.
Leukoplast skin sensitive serien tilbyder løsninger, der er yderst skånsomme og smertefri ved
både påsætning og fjernelse af bandagen.

Brugerne er overbeviste:

>90 %

bekræfter, at
filmen har en
stærk hæfteevne*

>95 %

* Kilde: Assessment of Wearing Properties of Different Patch Systems;
Essity BSN medical GmbH, 2019; data on file

bekræfter, en
smertefri
fjernelse*

>85 %

fortæller, at de
næsten ikke lagde
mærke til bandagen i
behandlingsforløbet*

Sårbehandling i de bedste hænder

Leukoplast®

Leukomed T plus skin sensitive
Absorberende bandage
Egenskaber
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Steril filmbandage med absorberende sårpude
Åndbar
Vandtæt
Beskytter mod bakterier & virus
Klæber ikke til såret
Afrundede hjørner, der ikke løsner sig
Må sidde på i op til 7 dage
Silikoneklæbemasse
Trin for trin vejledning på pakningen
til korrekt påsætning

Varenr

Størrelse

Antal stk /æske

222931

5 cm x 7,2 cm (Sårpude 2,8 x 3,8 cm)

5

222932

8 cm x 10 cm (Sårpude 4 x 6 cm)

5

222933

8 cm x 15 cm (Sårpude 4 x 11 cm)

5

222934

10 cm x 25 cm (Sårpude 5 x 25 cm)

5

Leukoplast®

Fixomull skin sensitive
Fiksering/Tape
Egenskaber
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvid tape i non-woven materiale
Føles blød mod huden
Åndbar
Nem at fjerne
Kan omplaceres uden at belaste huden
Efterlader ikke klæberester
Former sig efter kroppen
Silikoneklæbemasse

Varenr
220027

Størrelse

Antal stk /æske

10 cm x 2 m

1

Leukoplast®

Leukoplast® skin sensitive
Fiksering/Tape
Egenskaber
•
•
•
•
•
•
•
•

Gennemsigtig tape i acetat materiale
Åndbar
Nem at fjerne
Kan omplaceres uden at belaste huden
Efterlader ikke klæberester
Kan rives på tværs
Silikoneklæbemasse
Bakterieafvisende pakning

Varenr
221696

Størrelse

Antal stk /æske

2,5 cm x 2,6 m

12

Leukoplast®,
an Essity brand
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