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Gebruiksaanwijzing Liquiband Optima 
Stap 1: voorbereiding 

 
 
Stap 2: breken interne glazen ampul 

 
 
Stap 3: klaar maken voor gebruik 

 
 
Stap 4: let op in het ooggebied! 

 
 
Stap 5: aanbrengen huidlijm 

 
 
Stap 6: afval deponeren 

 

Maak de wond en omliggende huid goed schoon en droog. 
Controleer of de wond schoon is niet meer bloedt 
De wondranden dienen recht zijn en tegen elkaar aan te kunnen sluiten. 
Diepe wonden en wonden die onder spanning staan dienen eerst onderhuids gehecht te 
worden voordat met de wondranden kan dichtlijmen. 
 

Haal op een steriele wijze de huidlijm uit de verpakking. 
Houdt de Liquiband Optima in één hand , met de applicatietip naar beneden gericht. 
Knijp vervolgens in de “vleugels” zodat de interne glazen ampul breekt. 

 

Knijp rustig in de vleugels om het transparante reservoir te vullen en de huidlijm 
gereed te maken voor gebruik.  
De Flow Control tip van de applicator mag alleen vochtig zijn, er mogen geen 
druppels vormen. 
Liquiband Optima is nu klaar voor gebruik. 

 

Indien Liquiband Optima rond het ooggebied toegepast gaat worden gebruik dan bijv. 
vaseline onder het wondgebied om een barrière te vormen. Gebruik tevens een gaas 
om het ooggebied van de patiënt af te dekken.  

 

Breng de huidranden met uw vingers of steriele pincet bij elkaar.  
Knijp rustig in de vleugels en breng tegelijkertijd een dun laagje Liquaband Optima aan 
op de volledige lengte van de wond, of in kleine hoeveelheden met 0,5 tot 1 cm 
tussenruimte.  
Houdt de huidranden ongeveer 10 seconden bij elkaar  
 
Gebruik géén overmatige hoeveelheden Liquiband Optima! 
De wondranden worden daardoor minder flexibel en de hechting minder sterk.  
 

Deponeer de gebruikte Liquiband Optima in de daarvoor bestemde afvalbak. 
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 LIQUIBAND Optima Productinformatieblad 
 
Beschrijving: 
LIQUIBAND Optima is een steriel huidlijm op basis van cyanoacrylaat voor eenmalig gebruik. Het product bestaat uit een omhulsel 
van polypropyleen, een nylon applicator voor veilige toediening, een glazen ampul dat is verzegeld in een zakje van laminaatfolie. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
LIQUIBAND Optima wordt gebruikt voor het hechten van de huid in schone, verse wonden met wondranden die goed op elkaar 
passen. De wond mag maximaal 6 uur oud zijn. Een ampul bevat voldoende huidlijm voor minimaal 20 cm lijmen. LIQUIBAND 
Optima moet worden toegediend door bevoegd medisch of verplegend personeel. 
 
Contra-indicaties: 
Voor eenmalig gebruik, niet op meerdere patiënten toepassen.  
Niet toepassen op interne organen, bloedvaten, zenuwweefsel of slijmvliezen. 
Niet toepassen op geïnfecteerde of chronische wonden. 
Niet gebruiken bij patiënten die gevoelig zijn voor cyanoacrylaat of formaldehyde. 
Niet gebruiken op strekkende of buigende oppervlakken. 
 
Toediening: 
Zie ommezijde. 
 
Waarschuwingen: 
Terwijl LIQUIBAND Optima droogt wordt er warmte gegenereerd. Als te veel LIQUIBAND Optima wordt aangebracht of de wond nog 
niet droog is, kan dit oncomfortabel zijn voor de patiënt en kan er thermaal letsel optreden. 
Sommige patiënten kunnen een milde plaatselijke ontsteking krijgen door LIQUIBAND Optima. Het gebruik van cyanoacrylaat 
huidlijm rondom het oog heeft bij sommige patiënten verkleefde oogleden veroorzaakt. 
Wanneer u gezichtswonden vlakbij het oog wilt dichten, moet u de patiënt zodanig positioneren dat er geen huidlijm op het oog 
terechtkomt. Het oog moet worden gesloten en beschermd met gaas. Profylactische aanbrenging van petroleumgel rondom het oog 
als mechanische barrière kan effectief zijn om het oog te beschermen. Het cyanoacrylaat huidlijm zal niet aan de huid hechten die is 
voorbehandeld met petroleumgel. Gebruik de gel om deze reden niet op huid waar de lijm wel moet hechten. Als LIQUIBAND Optima 
in het oog terechtkomt, moet u dit direct uitspoelen met water of een zoutoplossing om te voorkomen dat het middel gaat hechten. Als 
u zich zorgen maakt over achterblijvende huidlijm in het oog, kunt u een oogarts raadplegen. LIQUIBAND Optima kan veel substraten 
binden. Wees voorzichtig en houd alle overige materialen bij de wond weg tijdens het dichten. 
Niet goed gehecht weefsel komt binnen een week los, omdat de lijm vanzelf verdwijnt. Dichtingen op minder gevoelige huid kunnen 
worden verwijderd door het gedeelte met warm water en zeep te spoelen en het middel voorzichtig met de vingers te verwijderen. 
LIQUIBAND Optima kan worden gebruikt in combinatie met, maar niet in plaats van, diepe huidhechtingen. LIQUIBAND Optima 
huidlijm kan veilig worden gebruikt op de hoofdhuid, maar mag niet worden gebruikt als de patiënt een ingeweven haarstuk heeft. De 
LIQUIBAND Optima-applicator en ongebruikt materiaal moeten direct en veilig worden weggegooid nadat de medische procedure is 
voltooid. 
 
Bewaaradvies: 
LIQUIBAND Optima wordt steriel geleverd. Gebruik het middel niet als de verpakking is beschadigd of geopend. Niet gebruiken na 
het verstrijken van de houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat vermeld. 
Bewaar LIQUIBAND Optima in een omgevingstemperatuur van 2°C - 25°C. 
Houd het product verwijderd van vocht, directe hitte en licht. 
 
Veel gestelde vragen:  
V) Mag er gedoucht worden? En mag het haar gewassen worden bij gebruik van huidlijm op het hoofd? 
A) De wond is nu waterafstotend maar dient men zo schoon en droog mogelijk te houden. Daarom het advies om kort te douchen en 
de wond droog te deppen. Vermijd wel zo veel mogelijk direct contact van zeep op de huidlijm. 
 
V) Hoe lang blijft de huidlijm zitten?  
A) De wond zal aanvoelen als een korst en dient ook zo behandeld te worden. Als gevolg van de genezing zal de lijm er binnen 5-10 
dagen op een natuurlijke wijze afvallen.  

 
V) Hoe snel na breken interne glazen ampul dient de lijm aangebracht te zijn? 
A) In tegenstelling tot andere huidlijmen met interne glazen ampul bevat Liquiband Optima geen zogenaamde accelerator in de tip. 
Indien nodig kan Liquiband Optima na het breken van de interne glazen ampul na 5 minuten nog steeds gebruikt worden. 
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