
Huidvriendelijke hechtpleister voor de zéér 
gevoelige huid. Ideaal voor mensen met een 
kwetsbare huid.

Leukopor®

Hechtpleisters zijn onmisbaar in het ziekenhuis, de thuiszorg en in de 

huisartsenpraktijk. De keuze van een hechtpleister is afhankelijk van het 

huidtype van de patiënt en het toepassingsgebied. Leukopor is de meest 

huidvriendelijke hechtpleister in het uitgebreide BSN medical assortiment 

en is bijzonder geschikt voor patiënten met een zeer gevoelige huid. 

    Inhoud Inhoud Z-index Memo-

Omschrijving Artikelnr.  detailverpakking  verzendkarton nummer code

Leukopor

verpakking met klemring

5 m x 1,25 cm  02471-00  24  10 x 24 (240) 12200964 LEUKP5

5 m x 2,50 cm  02472-00  12  10 x 12 (120) 12200972 LEUKP5

5 m x 5,00 cm  02474-00    6  10 x 6    (60) 12200980 LEUKP5

Leukopor

verpakking zonder klemring

9,2 m x 1,25 cm  02453-00  24  10 x 24 (240) 13900005 LEUKP9

9,2 m x 2,50 cm  02454-00  12  10 x 12 (120) 13856049 LEUKP9

9,2 m x 5,00 cm  02455-00    6  10 x 6    (60) 14068397 LEUKP9

Leukopor

verpakking met dispenser

9,2 m x 1,25 cm  76446-00  24  10 x 24 (240) 14340895 LEUKP9

9,2 m x 2,50 cm  76447-00  12  10 x 12 (120) 14340917 LEUKP9
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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
Leukopor is een bijzonder huidvrien-
delijke, hypo-allergene en poreuze 
hechtpleister op basis van een witte 
non-woven polyester/viscose folie. 
De hypo-allergene polyacrylaat kleef-
massa wordt zelfs door patiënten met 
een zéér gevoelige huid probleemloos 
verdragen. Leukopor hechtpleisters zijn 

daarom ook de keus bij uitstek voor 
baby’s en ouderen. Leukopor is lucht- 
en waterdampdoorlatend.

Leukopor kan pijnloos van de huid 
worden verwijderd en laat geen 
kleefresten achter. Ook van een 
behaarde huid kan Leukopor vrijwel 
pijnloos worden verwijderd, indien dit 
langzaam en in de groeirichting van de 
haren gebeurt. Leukopor is eenvoudig 
met de hand af te scheuren en laat 
zich ook op bewegende lichaamsdelen 
goed modelleren. Leukopor biedt een 
betrouwbare fixatie, ook voor langere 
perioden. De pleister kan goed worden 
beschreven met pen of stift en is water-
afstotend. 

Leukopor bevat geen stralingsabsorbe-
rende bestanddelen en hoeft daarom 
niet verwijderd te worden bij bestra-
lingstherapieën of röntgenologisch 
onderzoek. Bovendien gaat de pleister 
geen chemische reactie aan met rub-
bers of plastics.

A S S O R T I M E N T

T O E PA S S I N G E N

•  fixatie van kompressen, gazen, etc.

•  fixatie van elektroden en andere 
meetinstrumenten

•  fixatie van slangen, katheters, son-
des, etc.

•  ideaal voor de zéér gevoelige huid

•  bijzonder geschikt voor toepassing 
bij baby’s en ouderen

•  ook geschikt voor langdurig gebruik 


