
E I G E N S C H A P P E N  E N  F U N C T I E S
Fixomull transparent is waterdichtte 
folie op rol. Hierdoor kan de patiënt, 
na fixeren van een wondverband, 
zonder verdere bescherming onder 
de douche en/of in bad.

De folie beschermt de wondomgeving 
tegen vuil, vocht en bacteriën  
van buitenaf.

De unieke patroontechnologie zorgt 
voor een zeer hoge lucht- en water-
dampdoorlaatbaarheid. Doordat de 
huid de ruimte krijgt om te ade-
men wordt verweking van de huid 
tegengegaan. In combinatie met de 
huidvriendelijke kleefmassa geeft dit 
Fixomull transparent een bijzonder 
huidvriendelijk karakter.  

Fixomull transparent is extra dun en 
flexibel en past zich aan de vormen 
van het lichaam aan, waardoor  
wrijving wordt voorkomen.

Fixomull transparent hoeft niet  
verwijderd te worden voor radio-
logisch onderzoek

Dragermateriaal:
Extra dunne en flexibele  
polyurethaanfolie

Kleefmassa:
Huidvriendelijk polyacrylaat

T O E PA S S I N G E N
• Fixatie van geavanceerde  
 wondverbanden, kompressen, 
 gazen, etc.
• Betrouwbare fixatie van sondes, 
 tubes, katheters, etc.

Transparante en waterdichte fixatiefolie

Fixomull® transparent
Een transparante en betrouwbare fixatie van verbanden. De folie op rol 

is gemakkelijk op elke maat te knippen. Fixomull transparent is geschikt 

voor de fixatie van verbanden en kompressen, en voor fixatie van tubes, 

katheters en slangen.

A S S O R T I M E N T

  Artikel Inhoud Inhoud Z-index Memo-

Omschrijving  nummer detailverpakking  verzendkarton nummer code

Fixomull transparent

10 m x 5 cm 72216-00 1 1 x 12 (12) 15044726 FIXOV1

10 m x 10 cm 72216-01 1 1 x 12 (12) 15044734 FIXOV1

10 m x 15 cm 72216-02 1 1 x 12 (12) 15044742 FIXOV1

2 m x 10 cm 72217-00 1 1 x 12 (12) 15044718 FIXOV2
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Fixomull transparent® 

 1.  Knip Fixomull transparent af op de gewenste maat. 

  Tip: werk bij een groot oppervlak met meerdere smalle  
  stroken in plaats van één groot stuk. 

 2.  Het schutblad heeft twee helften. Verwijder eerst de helft zonder 
de rode rand.

 3.  Plaats de folie over het wondverband en wrijf deze goed aan, vooral 
bij de randen en hoeken. Warmte laat de folie beter plakken.

 4.  Verwijder de andere helft van het schutblad door deze terug te 
vouwen en evenwijdig aan de huid af te rollen. Wrijf de folie ook 
hier goed aan, vooral op de randen en hoeken. Dit deel van het 
schutblad blijft vastzitten aan de rode rand…

 5.  …verwijder het schutblad samen met de bovenste beschermlaag 
voorzichtig vanaf de zijde met de rode rand evenwijdig aan de huid.

 6.  Wrijf de folie voor de laatste keer overal goed aan.

Fixomull transparent® - niet-steriele folie op rol

 Verwijderen: Maak voorzichtig een hoekje los. Door de folie hierna evenwij-
dig aan de huid, in de groeirichting van haren, uit te rekken is de folie pijnloos 
te verwijderen. Ondersteun het vastzittende deel van de folie om trekkracht 
op de huid (en blaarvorming) te voorkomen.

Eenvoudig aanbrengen en


