Naadloze, anatomisch gevormde anti-embolie kous zonder teenvenster
ter voorkoming van trombo-embolie bij immobiele patiënten.

Comprinet S

®

Geïmmobiliseerde patienten hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen
van trombose en trombo-embolie. Het gebruik van Comprinet S kousen
vermindert deze risico’s aanzienlijk. Dankzij de externe compressie die deze
kous aan de benen biedt zal de stasis verminderen en wordt de bloedsomloop
van het veneuze stelsel verbeterd.
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Eigenschappen en functies

Daar de tweeledige, elastische druk
van Comprinet S kousen geleidelijk
afneemt van distaal tot proximaal,
bieden deze kousen de patiënt
precies de trapsgewijze druk die
aanbevolen wordt door artsen.
Op b-niveau ligt de druk tussen
10 en 20 mmHg. In ruststand zal
het bloed hierdoor met verhoogde
snelheid door de vernauwde venen
naar het hart terugstromen. Wanneer
tevens de spierpomp wordt geactiveerd,
kan de veneuze terugstroomsnelheid
aanzienlijk verder stijgen.
Dankzij de optimale anatomische
pasvorm en de speciale elastische
breitechniek, is de naadloze, rondgebreide Comprinet S kous ook
bijzonder comfortabel en draagbaar.

Zelfs bij zeer gewelfde benen blijven
Comprinet S kousen een passende
compressie bieden. Het uiterst huidvriendelijke en goed ventilerende
weefsel van polyamide en polyurethaan
voelt bovendien zeer zacht aan. De
comfortabele, huidvriendelijke boorden
houden de kousen op hun plaats, zonder
te vouwen, om te krullen of de huid
in te snoeren. Comprinet S kousen
bevatten 85% polyamide en 15% polyurethaan. Comprinet S kousen kunnen
kan dag en nacht gedragen worden.
Comprinet S kousen zijn meerdere
malen (ca.10x) te wassen op maximaal
90ºC. De elasticiteit en compressie
gaan hierdoor niet verloren. De lange
levensduur maakt Comprinet S zeer
economisch in gebruik. Comprinet
S is verkrijgbaar in een huidkleurige

kniekous zonder teenvenster.
Wees voorzichtig bij overgevoeligheid
voor polyamide en/of polyurethaan,
of een verhoogde gevoeligheid van
het been.
IN D ICATI E S
●	Tromboseprofylaxe

bij post
operatieve en langdurig
geïmmobiliseerde patiënten.

C o n t r a - i n d i c at i e s
●	gevorderde

perifere arteriële
occlusieve ziekte
●	hartinsufficiëntie
(decompensatio cordis)
●	bacteriële veneuze ontsteking
(sceptic phlebitis)
●	ernstige vorm van trombose
(phlegmasia coerulea dolens)

C o m p r i n e t ® S k n i e k o u s ( h u i d k l e u r i g z o n de r t ee n v e n s t e r )
Kuitomvang		
Lengte tot knie
Art.nr
Z-index nr
							
klein
klein
middel
middel
groot
groot
extra groot
extra groot

23 - 30
23 - 30
30 - 38
30 - 38
38 - 44
38 - 44
44 - 51
44 - 51

normaal
lang
normaal
lang
normaal
lang
normaal
lang

37 - 41
>41
<43
>43
<46
>46
<46
46 - 51

46630
46631
46632
46633
46634
46635
46636
46637

13516221
13516213
13301160
13301977
13301985
13490834
13516191
13516183

Inhoud
detailverpak.

Inhoud
verzendkarton

10
10
10
10
10
10
10
10

4 x 10 (40)
4 x 10 (40)
4 x 10 (40)
4 x 10 (40)
4 x 10 (40)
4 x 10 (40)
4 x 10 (40)
4 x 10 (40)

Kuitomvang meten op het dikste gedeelte van de kuit.

BSN medical BV · Postbus 1376 · 1300 BJ Almere · Telefoon 036 - 53 89 563/564 · Fax 036 - 53 89 566
www.bsnmedical.nl · info@bsnmedical.com 			
93003-14012-06

