
Rekbaar en zelfklevend polyester non-woven 
vlies. 

Fixomull® stretch
Een snelle en betrouwbare fixatie van verbanden is zowel in het zieken-

huis, de huisartsenpraktijk als de thuiszorg van groot belang. 

Fixomull stretch is bijzonder geschikt voor een volledige fixatie van ab-

sorberende verbanden, kompressen en gazen op zowel vlakke, gebogen 

en/of bewegende lichaamsdelen. 

    Inhoud Inhoud Z-index Memo-

Omschrijving Artikelnr.  detailverpakking  verzendkarton nummer code

Elastofix

10 m x 5   cm 02036-00  1  24 x 1 (24) 12355100 FIXOV1

10 m x 10 cm 02037-00  1  24 x 1 (24) 12355119 FIXOV1

10 m x 15 cm 02038-00  1  24 x 1 (24) 12355127 FIXOV1

10 m x 20 cm 02039-00  1  24 x 1 (24) 12355135 FIXOV1

2   m x 10 cm 70022-00  1  12 x 1 (12) 14192144 FIXOV2

2   m x 15 cm 02033-00  1  12 x 1 (12) 14192268 FIXOV2
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E I G E N S C H A P P E N  E N  F U N C T I E S
Fixomull stretch is bijzonder geschikt 
voor de volledige fixatie van verbanden 
van een groot formaat. Het flexibele, in 
de breedte rekbare dragermateriaal van 
polyester non-woven, past zich moeite-
loos aan gewelfde lichaamsdelen aan. 
Door de volledige fixatie van verban-
den komen afsnoeringen, stuwingen en 
doorbloedingsstoornissen niet voor en 
is de wond rondom beschermd tegen 
bacteriën en andere verontreinigingen. 
De huidvriendelijke en hypo-allergene 
kleefmassa van polyacrylaat houdt 
aangelegde verbanden op hun plaats, 
ook voor langere perioden. Zelfs op 
gebogen, bewegende of behaarde 
lichaamsdelen verschuift het verband 
niet.

Omdat Fixomull stretch lucht- en 
waterdampdoorlatend is, is er minder 
kans op verweking van de huid. 
Fixomull stretch wordt goed verdragen 
door patiënten met een gevoelige huid. 
Fixomull stretch is zelfs van een 
behaarde huid gemakkelijk en vrijwel 
pijnloos te verwijderen, indien dit 

langzaam en in de groeirichting van de 
haren gebeurt. Fixomull stretch    
laat geen hinderlijke kleefresten achter. 

Fixomull stretch hoeft niet verwijderd 
te worden voor bestralingstherapie of 
röntgenologisch onderzoek, omdat het 
geen stralingsabsorberende bestand-
delen bevat. Het materiaal gaat geen 
chemische reacties aan met rubber of 
kunststoffen.

Fixomull stretch is gebruikersvrien-
delijk en kan probleemloos worden 
afgeknipt of ingeknipt voor aanpassing 
aan de lichaamsvorm. Om overbelas-
ting van de huid te voorkomen, mag 
Fixomull stretch niet onder spanning 
worden aangebracht. 
Het raster op het schutpapier maakt 
het eenvoudig om Fixomull stretch 
exact op maat te knippen. De ver-
schillende rolbreedtes maken verdere 

A S S O R T I M E N T

materiaalbesparing mogelijk omdat 
Fixomull stretch aan ieder verbandfor-
maat aangepast kan worden.

T O E PA S S I N G E N

•  de volledige fixatie van absorbe-
rende verbanden, geavanceerde 
wondverzorgingsmaterialen en 
kompressen, met name op gebogen 
en/of bewegende lichaamsdelen

•  de betrouwbare fixatie van slangen, 
katheters, sondes, etc. 


