anatomisch gevormde verbandkous voor compressie

comprinet forte
®

Comprinet forte kousen zijn uitermate geschikt na aderoperaties, profylaxe
bij patiënten met een hoog risico op diep-veneuze trombose, oedeemreductie
na orthopedische chirurgie en een alternatief voor compressieverband.

eiGenscHaPPen en FUncties

VerHooGd draaGcoMFort

- Bespoedigt de terugkeer van veneus
bloed naar het hart
- Reduceert/voorkomt oedemen en
hematomen
- Anatomische pasvorm met voorgevormde hiel en antislip dijband
- Afnemende drukgradiënt van distaal
naar proximaal
- Geschikt voor uiteenlopende beenvormen en -afmetingen, doordat
het materiaal in beide richtingen
rekbaar is

- Huidvriendelijk door zachte,
ademende stof
- Goede ondersteuning dankzij anatomische pasvorm en voorgevormde hiel
- Zachte antislip (neopreen) dijband
voorkomt afzakken
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Nominale compressie voor een gemiddelde
enkelomvang

eenVoUdiG en VeiLiG in GeBrUiK

- Eenvoudige maatkeuze
- Snelle en nauwkeurige maatherkenning
dankzij kleurcode op de hiel
- Compressieaanduiding (23/35) boven
op de voet voor eenvoudige herkenning
- Dankzij open teen eenvoudige controle
van tenen en bloedcirculatie bij gebruik
als anti-emboliekous
- Met een omtrek tot 52 cm bij de kuit
en 90 cm bij het dijbeen, met slechts
vier maten, geschikt voor vrijwel alle
patiënten

Economisch in gebruik
Comprinet forte kousen zijn meerdere malen te wassen (ca. 10 keer) op
maximaal 90°C.

spataderen, sclerotherapie).
Dit vereenvoudigt het dragen van
Comprinet forte. De liner is zeer
elastisch, waardoor maar één maat
nodig is en voelt prettig aan op de
huid vanwege de luchtdoorlatendheid. De liner geeft geen druk en is
beschikbaar in grootverpakking voor
gebruik in het ziekenhuis.
Samenstelling
Comprinet forte 23 mmHg bevat
83% polyamide, 14% elasthaan en
3% neopreen (dijband).
Comprinet forte 35 mmHg bevat
79% polyamide, 18% elasthaan en
3% neopreen (dijband).
Comprinet forte liner bevat
100% polyamide.

Draagduur
Afhankelijk van de aanbeveling van
de arts en de reden voor gebruik kan
Comprinet forte één dag tot enkele
dagen achter elkaar, dag en nacht,
worden gedragen. De kousen zijn
geschikt voor zowel mobiele als
immobiele patiënten.
Comprinet® forte liner
Comprinet forte liner dient ter fixatie
van het verbandmateriaal na chirurgische ingrepen (bijv. strippen van

Assortiment
Comprinet forte kousen zijn verkrijgbaar in 23 mmHg en 35 mmHg beide
in een witte dijkous in vier maten.
De Comprinet forte liner is beschikbaar in een witte dijkous in één maat.

Zachte, ademende stof

Huidvriendelijke antislip dijband
Voorgevormde hiel

Comprinet® forte 35*
● Na spataderchirurgie
● Na sclerotherapie
● Behandeling van spataderen,
oedeem of veneuze reflux
● Bij aderaandoeningen (in plaats
van zwachtels)
● Na botbreuken en reconstructieve
botchirurgie
● Ter voorkoming van veneuze stasis
● Postoperatieve behandeling van
trombose (bijv. na lysis)

i n d i c at i e s

Comprinet® forte 23*
● Preoperatieve, intra-operatieve en
postoperatieve profylaxe bij immobiele en mobiele patiënten met
een hoog risico op diep-veneuze
trombose
● Behandeling van oedeem
(posttraumatisch of hydrostatisch)
● Lichte spataderen
● Nazorg na trombose
(bijv. na lysis)

c o n t r a - i n d i c at i e s
●

●

●
●

I schemie (vergevorderde
slagaderziekte)
Ongecontroleerd congestief
hartfalen
Onbehandelde septische flebitis
Phlegmasia cerulea dolens

*Nominale compressie voor een gemiddelde enkelomvang

Comprinet® forte 23 dijkous (wit met open teen, 23 mmHg)
Maat

Enkelomvang

Kuitomvang

Dijomvang

Artikelnummer

Inhoud
detailverpakking

Inhoud
verzendkarton

1

klein

18-21

24-34

39-74

75087-00

10 paar

4 x 10 (40)

2

21-24

30-40

45-80

75088-00

10 paar

4 x 10 (40)

3

middel
groot

24-27

36-46

50-86

75089-00

10 paar

4 x 10 (40)

4

extra groot

27-30

42-52

50-90

75090-00

10 paar

4 x 10 (40)

Comprinet® forte 35 dijkous (wit met open teen, 35 mmHg)
1

klein

18-21

24-34

39-74

75091-00

10 stuks

4 x 10 (40)

2

21-24

30-40

45-80

75092-00

10 stuks

4 x 10 (40)

3

middel
groot

24-27

36-46

50-86

75093-00

10 stuks

4 x 10 (40)

4

extra groot

27-30

42-52

50-90

75094-00

10 stuks

4 x 10 (40)

Meet eerst de omvang van de enkel. Controleer vervolgens de gekozen maat door de omvang
van de kuit en het dijbeen te meten.

Comprinet® forte liner

Onderkous, wit

Artikelnummer

Inhoud
detailverpakking

Inhoud
verzendkarton

75086-00

20 stuks

5 x 20 (100)

Verkrijgbaar in grootverpakking voor gebruik in ziekenhuis.
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