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Sluiten van de wond met huidlijm
A surgical glue is used to close your
wound

Uw wond is gesloten met een chirurgische huidlijm. Dit middel is zeer
geschikt om wonden snel en gemakkelijk te sluiten zonder hechten of
nieten. De behandeling is daardoor minder pijnlijk.
De huidlijm wordt zonder verdoving over de huid aangebracht. Na de behandeling is er
alleen nog een droog korstje te zien met soms kleine barstjes en een tijdelijke lichte
verkleuring. Maakt u zich hierover geen zorgen, want dit is normaal en verdwijnt vanzelf.

Instructies
Voor een goede wondgenezing is het belangrijk de volgende instructies op te volgen:
 Krab of peuter niet aan de wond of aan de lijm.
 Gebruik geen crèmes of zalf voor op de wond; dit verweekt de lijm- en huidlaag.
 Als er een kans bestaat op wrijving of schuren van de wond, bescherm deze dan met een
gaasje of een pleister.
 Houd de wond de eerste dag schoon en droog.
 Ga niet in bad of het zwembad. U mag wel voorzichtig kort douchen. Dep na het douchen
de huid rond de wond voorzichtig droog.
 De lijm laat na 5 – 8 dagen vanzelf los. De wond is dan voldoende genezen en hoeft niet
medisch gecontroleerd te worden.

Wanneer belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp?
Neem contact op als de wond:
 pijnlijk of geïnfecteerd is;
 rood en gezwollen is;
 toch weer open gaat.

A surgical glue is used to close your wound
Your wound has been treated with a surgical tissue adhesive. This tool is
very suitable to close wounds quickly and easy without suturing or
stapling.

The adhesive can be applied to the skin without the use of anesthesia. After the treatment
the adhesive will look like a dry scab. This scab will sometimes show a few small cracks and
a temporary small attenuation. This is normal and no reason for concern and disappears
automatically.

Instructions
To give your wound the best chance to heal, it’s important to follow these instructions:
 Do not scratch or pick at the scab or glue.
 Protect the scab with a clean, dry dressing (like a gaze or band aid) if there’s a chance
the scab gets damaged due to friction or abrasion.
 Do not apply any ointment or crème to avoid weakening of the glue and/or skin.
 Keep the area dry and clean for the first day. You can shower briefly if you like.
 Do not go for a swim or take a bath until the wound has healed completely.
 After approximately 5 – 8 days the skin glue will release itself from the wound, just like a
regular scab. The wound will have had enough time to heal and does not need to be
checked by a physician.

When to call the Emergency room?
Please contact us when the wound:
 is very painful or infected;
 is red and swollen;
 opens up again.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl
Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/seh

Contact
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost
T
020 599 30 16 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar)
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West
T
020 510 89 11 (7 dagen per week, 24 uur per dag)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam
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