Huidlijm

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

U bent op de Spoedeisende Hulp van Meander Medisch Centrum behandeld aan een
wond met huidlijm. Huidlijm is een betrouwbare en pijnloze manier om een wond te
sluiten.

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Wondbehandeling

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

De huidlijm sluit de wond volledig af waardoor de wond niet afgedekt hoeft te worden
met een wondbedekker of pleister.

Wassen en douchen

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

U kunt zich gewoon wassen en douchen. De huidlijm mag nat worden. Let er wel op dat
u bij het afdrogen niet te hard over de wond wrijft. Het is verstandig om niet te gaan
zwemmen of met de wond in de sauna te gaan. Hierdoor kan de lijm verweken en los
raken.

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Verwijderen van de huidlijm

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Na ongeveer een week valt de transparante laag (de lijm) op de wond er vanzelf af en is
de wond gesloten. U hoeft dus niet terug te komen naar onze Spoedeisende Hulp of
naar uw huisarts.

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

www.meandermedischcentrum.nl

Arts raadplegen
Indien de wondranden wijken, de wond pijnlijk, rood of gezwollen is, of als er pus uit de
wond komt, neem dan contact op met uw huisarts.

Zonlicht
Voorkom dat de verse wond en later ook het verse litteken overmatig wordt
blootgesteld aan zonlicht. Dit kan een negatieve invloed hebben op de littekenvorming.

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd bellen naar de Spoedeisende Hulp van Meander
Medisch Centrum, via 033 – 850 50 50.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

