Klinibond huidlijm

Spoedeisende hulp

Klinibond huidlijm
Bron: Klinion

Waar moet u op letten bij behandeling met huidlijm
Klinibond huidlijm is een betrouwbare manier van wondsluiting die volledig pijnloos
is. Het geeft bovendien een mooi cosmetisch resultaat.

Wondbehandeling:

Na behandeling hoeft de wond niet afgedekt te worden met een wondbedekker
of pleister. De Klinibond huidlijm sluit de wond volledig af. Bij een infectie wordt
de wond gefaseerd gesloten en blijft een gedeelte van de wond open. In dat geval
wordt de wond wel afgedekt met een wondbedekker of pleister.

Wassen en douchen:

De eerste 24 uur kunt u de wond beter droog houden.
Daarna kunt u zich gewoon wassen en douchen met Klinibond huidlijm. Let er op
bij het afdrogen op dat u niet te hard over de wond wrijft.

Geen hechtingen verwijderen:

U hoeft niet terug naar uw arts om hechtingen te laten verwijderen. Na een aantal
dagen valt de transparante laag op de wond er gesteld vanzelf af en is het wondje
gesloten.

Arts raadplegen?

Indien de wondranden wijken, de wond pijnlijk, rood of gezwollen is, of wanneer er
pus uit de wond komt, neem dan contact op met uw arts.

Let op!

Voorkom dat het verse litteken overmatig wordt blootgesteld aan zonlicht. Dit kan
een negatieve invloed hebben op de littekenvorming.
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Meer informatie?

Wilt u meer weten of een deskundig advies? Bel dan met de gratis
consumenteninformatielijn van Medeco: 0800-0228282 (op werkdagen bereikbaar
van 09.00 uur tot 16.00 uur).
Bron en met toestemming: Klinion.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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