
De laatste technologie 
in wondlijm.

Het product
•  INDERMIL® flexifuze™ is een steriele wondlijm.

•  INDERMIL® flexifuze™ is geïndiceerd voor het
sluiten van huidwonden op de eerste hulp en
incisies op de operatiekamer.

Lange werkingstijd 
(meer dan 40 min.) waardoor 
meerdere wonden/incisies per 

patiënt behandeld 
kunnen worden.

Waterbestendig, 
de patiënt kan direct 

douchen.

Geen warmteontwikkeling 
tijdens de applicatie.

Flexibel als 
de huid.

Op kamertemperatuur 
te bewaren tussen 

4-30 graden.

0,75 ml kan 
wonden van 

meer dan 20 cm 
lijmen.



Voor de patiënt

• Flexibel1 als de huid; voelt aan als een tweede huidlaag.
• Waterbestendig2; direct na de ingreep kan de patiënt douchen.
•  Verminderde angst, minder pijn; geen verdoving, injectie, hechtingen en 

nietjes nodig.
•  Uitstekend cosmetisch resultaat; minder trauma, minder littekenvorming.
•  De wond verkleurt niet3; transparante lijm.
•  Microbiële barrière4; vermindert het risico op infecties.
•  Minimale warmteontwikkeling5.

Voor de arts

•  Borstel applicator6; penseel, een gepatenteerde technologie die het mogelijk 
maakt een brede lijmfilm aan te brengen om de wond optimaal te sluiten.

•  Precisie tip; een optie om met de precisie tip zeer precies te lijmen.
•  Snelle en makkelijke applicatie - droogt in 30-60 seconden7.
•   INDERMIL® flexifuze™ is tot 40 minuten na het breken van de ampul te 

gebruiken8.
•  INDERMIL® flexifuze™ blijft 5-8 dagen9 op de huid zitten en werkt als een 

microbiële barrière4.
•  Reduceert het risico van een prikaccident10.

Bestel informatie

Item nummer: CM001
Omschrijving: Indermil®flexifuze™ wondlijm
Verpakking: 12 x 0.75ml ampullen per doos
Voor meer informatie neem contact op met: 
info@stinnow.com
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