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INDERMIL® flexifuzeTM huidlijm is gebruikt om uw wond te sluiten. In deze 
folder vindt u een aantal aanbevelingen voor de verzorging hiervan.

Product
INDERMIL® flexifuzeTM is een huidlijm, die bij u is gebruikt om de huid pijnloos te 
sluiten. De huidlijm zorgt, net als hechtingen, voor een sterke breukbestendige en 
soepele wondbedekking. De wondgenezing verloopt net als onder een natuurlijke 
wondkorst.

INDERMIL® flexifuzeTM wordt als vloeistof op de huid aangebracht. Deze begint 
hard te worden zodra ze in contact komt met de huid. Wanneer de lijm volledig 
gedroogd is, kan deze er gerimpeld uitzien, dit is volkomen normaal.

Wondverzorging
De wond dient zo droog mogelijk gehouden te worden tot de huidlijm na 5-8 dagen 
vanzelf loslaat. U mag wel kort douchen of de wond voorzichtig baden. 
Vermijd het direct schrobben van de wond en het langdurig in water houden 
(inclusief zwemmen) tot de huidlijm loslaat en de wond geheeld is. 
Trek of pulk niet aan de wond of de huidlijm. Smeer geen medicijnen of crèmes op 
de wond. Houd eventueel de wond droog met een niet-hechtend en waterafstotend 
verband, volgens doktersinstructie.

Meld elk ongemak of andere zorg met betrekking tot uw wond bij uw dokter.

INDERMIL® is een geregistreerd trademark van Connexicon Medical Ltd. flexifuze™ 
is een trademark van Connexicon Medical Ltd. © 2016 Connexicon Medical. 
Gemaakt in Ierland. [FF-BANR-DIS-Rev001-160524] Distributeur in Nederland is Stinnow. 
Ga voor meer informatie naar www.stinnow.com
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INDERMIL® flexifuze™ has been used to close your wound, the information 
contained within this leaflet will help you understand this closure method.

Product
Indermil® flexifuze™ is a tissue adhesive and can be used as an alternative to other 
closure methods such as sutures and staples.

Indermil® flexifuze™ is applied to the skin as a liquid which immediately begins to 
harden on contact with the surface of the skin. When fully dry, the adhesive will 
appear wrinkled, this is perfectly normal.

Wound treatment
The wound should be kept as dry as possible until the adhesive barrier sloughs off 
in 5 – 8 days allowing for only occasional contact with water. Patients may 
immediately take a short shower and bathe the wound site gently. Avoid scrubbing 
the wound site directly or excessive soaking in water (including swimming) until 
the adhesive barrier sloughs off and the wound site heals. Do not pull or pick at the 
wound or bandage. Do not apply any medications or cream to the wound. Keep the 
wound dry with a non-stick, non-medicinal and water resistant bandage, per your 
doctor’s instructions.

Report any discomfort or other concerns regarding your wound to your doctor.

INDERMIL® is a registered trademark of Connexicon Medical Ltd. flexifuze™ is a trademark of 
Connexicon Medical Ltd. © 2016 Connexicon Medical.  Made in Ireland. 
[FF-BANR-DIS-Rev001-160524] Distributor in the Netherlands is Stinnow. 
For more information go to www.stinnow.com
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