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Varodem® The Compression Company
Varodem® produceert een uitgebreid assortiment therapeutische elastische kousen en levert
daarnaast ook innovatieve compressiehulpmiddelen. In de afgelopen jaren heeft Varodem® een
zeer goede naam opgebouwd als fabrikant van therapeutische elastische kousen, zoals beenen armkousen en handschoenen. Het assortiment dat hoort bij deze productlijn is mede dankzij
jarenlange ervaring tot stand gekomen en is zeer zorgvuldig samengesteld. De brede range
producten zijn elk afzonderlijk bestemd voor een eigen, specifieke toepassing en doelgroep. Zo kunt
u bij ons terecht voor individueel maatwerk maar ook voor verschillende geconfectioneerde kousen.
Met de zeer veelzijdige maattabellen, zowel met rond- als vlakgebreide kousen, zult u zeker uit de
voeten kunnen. Of het nu onze compressiehulpmiddelen, zwachtelsystemen of therapeutische
elastische kousen betreft, Varodem® stelt altijd de mens centraal. Wij zeggen dan ook niet voor niets:
Varodem®, All about People!
Service
Service staat bij Varodem® hoog in het vaandel. Heeft u hulp nodig bij uw bestelling dan horen wij
dat graag. Onze helpdesk is bereikbaar van 8.30-17.00 uur van maandag tot en met vrijdag om u
telefonisch te woord te staan. De Varodem® productspecialisten komen graag bij u op locatie om een
uitleg en demonstratie te geven van het Varodem® assortiment. Neem contact met ons op voor het
maken van een afspraak.
Voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties
Neem contact op met de arts, indien er sprake is van:
• Huidaandoeningen c.q. nattend eczeem
• Huidontstekingen
• Milde arteriële aandoeningen
• Verminderd gevoel in voet, tenen, hand of vingers (perifere neuropathie)
• Gecontroleerd CHF (congestief hartfalen)
• Pijnlijke Hallux Valgus
• Geschiedenis van trombose in de benen
• Onbehandelde open wonden
De volgende contra-indicaties gelden bij het gebruik van therapeutische elastische kousen
• Matige tot ernstige arteriële aandoeningen met verminderde gevoeligheid van voeten en/of tenen
• Onbehandelde vaatinfecties
• Ongecontroleerd (gedecompenseerd) congestief hartfalen (CHF)
• Onbehandelde of gevorderde huidaandoeningen betrekking hebbend op benen/voeten
• Zwelling van de voet, been, arm of hand met onbekende oorzaak
• Gevorderd perifeer vaatlijden
• Phlegmasia caerulea dolens/phlegmasia alda dolens
• Onbehandeld septische flebitis
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Rondgebreide beenkousen

Souplesse Light
Maatwerk en confectie

Ccl.2

Souplesse Select
Maatwerk en confectie

Kenmerken
• Lichte drukklasse 2
• Fijne en dunne kous
• Transparant
• Grote acceptatie bij de drager
• Grote lengte-elasticiteit, niet 			
geschikt bij krachtverlies
• Vet- en zonbestendig

Kenmerken
• Breed inzetbare kous
• Krachtige werking
• Stevige structuur
• Grote lengte-elasticiteit, voor
de actieve levensstijl
• Aangenaam draagcomfort
• Erg geschikt als korte en lange kous
• Vet- en zonbestendig

Toepassing
• Widmer 1 + 2 (zie pagina 21)
• Restless legs
• Preventie trombose
• Consolidatie bij spataderbehandelingen
• Varices
• Ter voorkoming van lichte zwelling bij lang
zitten, staan of reizen

Toepassing
• Widmer 1 + 2 (zie pagina 21)
• Restless legs
• Preventie trombose
• Consolidatie bij spataderbehandelingen
• Varices
• Ter voorkoming van lichte zwelling bij lang
zitten, staan of reizen

Kleuren (* = niet-standaard kleur)
beige
lichtbeige*
donkerbeige*

bruin*
grijs*
zwart

AG*

Kleuren (* = niet-standaard kleur)
beige
zwart
blauw*

donkergrijs*

Modellen en opties

Modellen en opties

• Siliconenband 3 cm (beige en zwart)
• Siliconenband 5 cm (maatwerk)
• Met of zonder teenstuk

• Siliconenband 3 cm (beige en zwart)
• Siliconenband 5 cm (maatwerk)
• Met of zonder teenstuk

AD

AD

• G+ siliconenband 5 cm (confectie)
• Siliconenband elegant 5 cm
(maatwerk)
• Met of zonder teenstuk

AG*

• Met of zonder teenstuk

AGT

• G+ siliconenband 5 cm (confectie)
• Siliconenband elegant 5 cm
(maatwerk)
• Met of zonder teenstuk
• Met of zonder teenstuk

AGT

• Met of zonder teenstuk
• Gulp
AT

• Met of zonder teenstuk
• Gulp
AT

• Met of zonder teenstuk

ATM (maatwerk)

* AG kousen zijn uitsluitend met een siliconenband 5 cm
leverbaar.
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Ccl.2

• Met of zonder teenstuk

ATM (maatwerk)

* AG kousen zijn uitsluitend met een siliconenband 5 cm
leverbaar.

Souplesse Select AT in de kleur blauw.
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Rondgebreide beenkousen

Souplesse Cotton
Maatwerk en confectie

Ccl.2

Souplesse Classic 2 en 3, Ccl.2 en 3
Maatwerk en confectie

Kenmerken
• Duurzame kous
• Fijne ribstructuur
• Katoen als hoofdbestanddeel
• Grote lengte-elasticiteit
• Voorzien van een stevige boord
• Geschikt voor man en vrouw
• Vet- en zonbestendig

Kenmerken
• Breed inzetbare kous
• Duurzame en soepele kous
• Ideale sterke kous bij zorgverlening
• Beperkte lengte-elasticiteit, groot
aantrekgemak
• Aangenaam draagcomfort
• Vet- en zonbestendig

Toepassing
• Widmer 1 + 2 (zie pagina 21)
• Restless legs
• Licht oedeem
• Ter voorkoming van lichte zwelling bij lang
zitten en reizen
• Ideale reiskous

Toepassing Souplesse Classic 2
• Widmer 1 + 2 (zie pagina 21)
• Restless legs
• Varices
• Mild oedeem
Toepassing Souplesse Classic 3
• Widmer 2 + 3 (zie pagina 21)
• Oedeemvorming
• Diep veneuze trombose (DVT)
• Zware varices
• Lipoedeem
• Beginnend lymfoedeem
• Bij grotere omvangen

Kleuren
beige
donkerblauw
zwart

Kleuren
beige
zwart

Modellen en opties

Modellen en opties

• Siliconenband 3 cm
• Met teenstuk

• Siliconenband 3 cm
• Siliconenband 5 cm
• Met of zonder teenstuk
• Elastische band 3 cm (maatwerk)

AD*

AD

• Met of zonder teenstuk

*Souplesse Cotton is uitsluitend met teenstuk leverbaar.
AG*

* AG kousen zijn uitsluitend met een siliconenband 5 cm
leverbaar.
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Souplesse Strong
Maatwerk en confectie

Ccl.3

Kenmerken
• Aangenaam draagcomfort
• Stevige druk
• Grote lengte-elasticiteit
• Vet- en zonbestendig

Toepassing
• Widmer 2 + 3 (zie pagina 21)
• Oedeemvorming
• Diep veneuze trombose (DVT)
• Zware varices
• Beginnend lymfoedeem

Kleuren
beige
zwart

Modellen en opties
• Siliconenband 3 cm
• Siliconenband 5 cm (maatwerk)
• Met of zonder teenstuk
AD

AG*

• G+ siliconenband 5 cm (confectie)
• Siliconenband elegant 5 cm
(maatwerk)
• Met of zonder teenstuk
• Met of zonder teenstuk

AGT

• Met of zonder teenstuk
• Gulp
AT

• Met of zonder teenstuk

ATM (maatwerk)
* AG kousen zijn uitsluitend met een siliconenband 5 cm leverbaar.

Souplesse Cotton AD.
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Vlakgebreide beenkousen
Eurotex 2
Maatwerk en confectie

Ccl.2

Producten
• Eurotex 2, natuurrubber, maatwerk en 		
confectie
• Eurotex 2 XT, kunstrubber, maatwerk
Indien er sprake is van intensieve huidverzorging,
kies dan voor de kunstrubberen uitvoering,
de Eurotex 2 XT.
Kenmerken
• Gemakkelijk hanteerbaar door beperkte
lengte-elasticiteit
• Zachte en comfortabele kous
• Breed inzetbaar dankzij veelzijdige maattabel
(ook voor conisch gevormde benen)
• Erg geschikt voor minder mobiele mensen
(met krachtverlies)
Toepassing
• Widmer 1 + 2 (zie pagina 21)
• CVI met als gevolg varices
• Nabehandeling flebitis
• Consolideren licht tot mild oedeem
• Lipoedeem

Modellen en opties

Kleuren:

beige

Maatwerk en confectie:
• Siliconenband 3 cm
• Met of zonder teenstuk
• Schuine voorvoet

AD

•
•
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Extra in maatwerk:
• Siliconenband 5 cm
• Elastische band 3 of 5 cm
• Schuine afwerking op D

Eurotex 2 is op verzoek in maatwerk in meerdere uitvoeringen leverbaar. Informeer naar de mogelijkheden.
Eurotex 2 XT (met kunstrubber) is uitsluitend leverbaar naar maat in AD in de kleur beige.

zwart

Eurotex 2 AD.
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Vlakgebreide beenkousen
Eurostar 2
Maatwerk en confectie

Ccl.2

Producten
• Eurostar 2, natuurrubber, maatwerk en confectie
• Eurostar 2 XT, kunstrubber, maatwerk
• Eurostar 2 Sense, natuurrubber met klimavezel, maatwerk en confectie
Indien er sprake is van intensieve huidverzorging kies dan voor de kunstrubberen uitvoering, de
Eurostar XT.
Eurostar is ook beschikbaar in natuurrubber met een klimavezel. Deze klimavezel zorgt ervoor dat de kous
zeer zacht aanvoelt. Indien er sprake is van een zeer gevoelige huid, kies dan voor deze kous met
klimavezel, de Eurostar 2 Sense.
Kenmerken
• De ultieme hardloper binnen het assortiment
• Zeer breed inzetbaar
• Hoge therapeutische waarde en duurzaamheid
• Aangenaam draagcomfort
• Optimaal gebruiksgemak
• Grote lengte-elasticiteit, geschikt voor mensen met een actieve levensstijl
Toepassing
• Widmer 1 + 2 (zie pagina 21)
• Manifeste veneuze oedemen
• Lymfoedeem
• Lipoedeem

Modellen en opties

Kleuren:

beige

Maatwerk en confectie:
• Siliconenband 3 cm
• Met of zonder teenstuk
• Schuine voorvoet
Extra in maatwerk:
• Siliconenband 5 cm
• Elastische band 3 of 5 cm
• Schuine afwerking op D
• Hiel 90 graden (Y-markering)
AD

•
•
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AG

CG

AGT

ATFT

FT

CT

AT

AB

A-A1

Maatwerk:
• Siliconenband 3 of 5 cm
• Elastische band 3 of 5 cm
• Schuine afwerking op G
• Hiel 90 graden (Y-markering)
• Kniebocht (E-markering)
• Gulp

Eurostar 2 is op verzoek in maatwerk leverbaar in meerder uitvoeringen. Informeer naar de mogelijkheden.
Eurostar 2 XT (met kunstrubber) is uitsluitend leverbaar naar maat in AD in de kleur beige.

zwart

Eurostar 2 AD + CG.
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Vlakgebreide beenkousen
Euroform 3, 4(S)
Maatwerk en confectie

Ccl.3 en Ccl.4

Producten
• Euroform 3, natuurrubber, maatwerk en confectie
• Euroform 4, natuurrubber, maatwerk
• Euroform 4S, natuurrubber, maatwerk
Kenmerken
• Hoge therapeutische waarde
• Goed te combineren met polsters
• Ideaal gereedschap in handen van de compressiespecialist
Toepassing
• Widmer 2 + 3 (zie pagina 21)
• Post-trombotisch syndroom
• Lymfoedeem (met sterke oedeemneiging)
• Lipoedeem
• Voorkomen recidiverende complicaties

Modellen en opties
Maatwerk en confectie:
• Siliconenband 3 cm
• Met of zonder teenstuk
• Schuine voorvoet
Extra in maatwerk:
• Siliconenband 5 cm
• Elastische band 3 of 5 cm
• Schuine afwerking op D
• Hiel 90 graden (Y-markering)
AD

AG

CG

AGT

Mono AT

FT

CT

Maatwerk:
• Siliconenband 3 of 5 cm
• Elastische band 3 of 5 cm
• Schuine afwerking op G
• Hiel 90 graden (Y-markering)
• Kniebocht (E-markering)
• Gulp

AT

•
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Euroform 4S is uitsluitend in de kleur beige beschikbaar.

Kleuren:

beige

zwart

Rondgebreide armkousen

Souplesse Select Arm
Confectie

Ccl.2

Kenmerken
• Voelt zacht aan
• Krachtige werking
• Stevige structuur
• Grote lengte-elasticiteit
• Aangenaam draagcomfort
• Vet- en zonbestendig
• Veelzijdige maattabel
Toepassing
• Nabehandeling trombose
• Lymfoedeem

Kleuren
beige
zwart

Modellen en opties
• Siliconenband 3 cm

C-G

Souplesse Select C-G.
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Vlakgebreide armkousen

Progress 2 Light
Maatwerk

Ccl.2

Progress 2 Sense
Maatwerk

Kenmerken
• Aangenaam draagcomfort
• Uitgekiende lengte-elasticiteit, geschikt voor
mensen met een actieve levensstijl
• Goed te combineren met polstermateriaal en
andere compressiehulpmiddelen
• Inzetbaar als nachtkous

Kenmerken
• Opvallend zacht
• Zeer huidvriendelijk
• Eenvoudig in onderhoud en reiniging
• Extreem snel vochttransport
• Zorgt voor thermische balans
• Breed inzetbaar

Toepassing
• Lymfoedeem
• Trombose bovenste extremiteiten
• Kleine omvangen
• Volumeverschil volgens Herpertz <20%
(zie pagina 22)

Toepassing
• Lymfoedeem
• Post-traumatisch syndroom arm
• Volumeverschil volgens Herpertz van
20% - 40% (zie pagina 22)

Kleuren
beige
zwart

Kleuren
beige
zwart

Modellen en opties

Modellen en opties

• Siliconenband 3 of 5 cm
(rechte afwerking op G)
• Elastische band 3 of 5 cm
(rechte afwerking op G)
• Schuine afwerking op G
(indien zonder siliconenband)

C-G
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Ccl.2

A-C1 zonder
vingers

A-C1 met
vingers

A-C zonder
vingers

A-C met
vingers

• Handschoen met duim
• Handschoen met duim en
vingers
• Verlengde handschoen met
duim
• Verlengde handschoen met
duim en vingers

• Siliconenband 3 of 5 cm
(rechte afwerking op G)
• Elastische band 3 of 5 cm
(rechte afwerking op G)
• Schuine afwerking op G
(indien zonder siliconenband)

C-G

A-C1 zonder
vingers

A-C1 met
vingers

A-C zonder
vingers

A-C met
vingers

• Handschoen met duim
• Handschoen met duim en
vingers
• Verlengde handschoen met
duim
• Verlengde handschoen met
duim en vingers

Progress 2 Sense C-G.
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Vlakgebreide armkousen

Progress 2 en 3
Maatwerk

Ccl.2 en 3

Progress 2 XT (latex-vrij)
Maatwerk

Ccl.2

Kenmerken
• De hardloper binnen het assortiment
armkousen
• Zeer breed inzetbaar
• Hoge therapeutische waarde en duurzaamheid
• Aangenaam draagcomfort
• Optimaal gebruiksgemak
• Grote lengte-elasticiteit, geschikt voor mensen
met een actieve levensstijl

Kenmerken
• Aangenaam draagcomfort
• Grote lengte-elasticiteit
• Vet- en zonbestendig
• Geschikt daar waar extra huidverzorging nodig
is

Toepassing Ccl.2
• Lymfoedeem
• Lipoedeem
• Post-trombotisch syndroom arm
• Volumeverschil volgens Herpertz 20% - 40%
(zie pagina 22)

Toepassing
• Lymfoedeem
• Lipoedeem
• Post-trombotisch syndroom arm
• Volumeverschil volgens Herpertz 20%-40%
(zie pagina 22)

Toepassing Ccl.3
• Lymfoedeem met zware
oedeemneiging
• Volumeverschil volgens Herpertz >40%
(zie pagina 22)
Kleuren
beige
zwart

Kleuren
beige
zwart

Modellen en opties
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Modellen en opties

• Siliconenband 3 of 5 cm
(rechte afwerking op G)
• Elastische band 3 of 5 cm
(rechte afwerking op G)
• Schuine afwerking op G
(indien zonder siliconenband)

C-G

A-C1 zonder
vingers

A-C1 met
vingers

A-C zonder
vingers

A-C met
vingers

• Handschoen met duim
• Handschoen met duim en
vingers
• Verlengde handschoen met
duim
• Verlengde handschoen met
duim en
vingers

donkerbruin
donkerblauw

• Siliconenband 3 of 5 cm
• Elastische band 3 of 5 cm
• Schuine afwerking op G

C-G

A-C zonder
vingers

A-C met
vingers

• Handschoen met duim
• Handschoen met duim en
vingers
• Verlengde handschoen met
duim
• Verlengde handschoen met
duim en vingers

Progress 2 C-G.
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Toelichting
Armkousen
Varodem® vlakgebreide armkousen zijn standaard voorzien van:
• Een asymmetrische afwerking op de G-maat
• Doorlopende compressie tot aan de boord
• Elleboog minderingen (E-markering)
• Afwerking van de bovenzijde armkous, indien u kiest:
- Voor een armkous met siliconenband, wordt de kous aan de bovenzijde recht afgewerkt.
- Voor een armkous zonder siliconenband, wordt de kous schuin afgewerkt aan de bovenzijde.
Maatwerk
Individuele oplossingen zijn, na prijsopgave, mogelijk. Heeft u hulp nodig bij het vinden van de juiste
oplossing voor uw patiënt, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via:
0475-589302 of per mail: info@varodem.nl
Levertijd
Rondgebreide kousen in confectie in een standaard kleur, beige of zwart, hebben een levertijd van vijf
werkdagen. Een niet-standaard kleur of een niet-standaard afwerking (5 cm siliconenband op AD) hebben
een uiterlijke levertijd van tien werkdagen.
Siliconenband
Varodem® AG-kousen, rondbrei en vlakbrei, worden uitsluitend met een siliconenband van 5 cm geleverd.
AD-kousen in confectie worden standaard met een siliconenband van 3 cm geleverd.
Confectie vlakbrei
De veelzijdige Varodem® vlakbrei confectielijn is in confectie leverbaar met:
• siliconenband 3 cm
• schuine voorvoet
• teenstuk
• in beige en zwart
Garantie
1. De verkoper garandeert dat de te leveren zaken de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het
beoogde gebruik.
2. Voor therapeutische elastische kousen geldt een garantietermijn – in overeenstemming met de
Europese CEN norm - van zes maanden na levering door verkoper. Deze garantie strekt zich in geen
geval verder uit dan tot vervanging of zo mogelijk het herstel van de zaak. Indien vervanging of
herstel niet mogelijk is, zal de zaak door verkoper worden teruggenomen tegen creditering van de
factuurwaarde, dit alles ter keuze van verkoper.
3. Indien voor (confectie) therapeutische elastische kousen door verkoper een uiterste verkoopdatum is
vastgesteld, geldt een garantietermijn van zes maanden na aflevering door de koper, mits de aflevering
door de koper geschiedt voor de uiterste verkoopdatum.
4. De aanspraak op garantie vervalt indien het gebrek blijkt te ontstaan door andere dan fabricage en/of
materiaalfouten, zoals: ondeskundig gebruik, onderhoud, opslag, reparaties en/of vervangende 		
veranderingen welk door derden verricht. In dat geval is verkoper gerechtigd de kosten verbonden aan
het onterechte beroep op de garantieverplichting op de koper te verhalen.
5. Reparaties en/of aanpassingen verricht door verkoper vallen niet onder deze garantiebepalingen
tenzij uitdrukkelijk aangegeven. In dat laatste geval strekt de garantietermijn nooit verder dan de
garantietermijn voor de kous zelf.
6. Klachten met betrekking tot kleurafwijkingen -ook indien deze zich in één partij voordoen- vallen niet
onder de garantie.
7. Gebreken in geleverde zaken kunnen slechts dan een reden voor ontbinding van de overeenkomst zijn
indien verkoper ondanks herhaalde pogingen niet in staat is gebleken deze gebreken te verhelpen.
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Classificaties voor beenkousen
Varodem® is producent van een brede range aan compressiehulpmiddelen. Deze producten zijn elk afzonderlijk
bestemd voor een eigen, specifieke toepassing en doelgroep. Een praktische leidraad voor de inschatting van de
ernst van een chronische veneuze insufficiënte (CVI) is onderstaande Widmer classificatie, een afgeleide van het
Hulpmiddelen Kompas.

Stadia

Medische indicaties

Generieke oplossing

Varodem® producten

Widmer 1

Corona phlebectatica en
subklinisch oedeem

Rondbrei Ccl. 2

Souplesse Light
Souplesse Select
Souplesse Classic 2
Souplesse Cotton

Widmer 2
(zonder atrofie blanche)

(Klinisch) oedeem;
pigmentaties;
dermatoliposclerosis;
hypostatisch oedeem;
erytheem en
eczema cruris

Rondbrei Ccl. 2

Souplesse Cotton
Souplesse Classic 2
Souplesse Select

Widmer 2
(met atrofie blanche)

(Klinisch) oedeem;
pigmentaties;
dermatoliposclerosis

Vlakbrei Ccl. 2

Eurotex 2
Eurostar 2 (Sense)

Widmer 3

(Al dan niet) genezen ulcus Vlakbrei Ccl. 3
cruris venosum

Widmer 4 (naar Hach)

Enkelankylose
(artrogeen stuwingscomplex, verstijving van het
gewricht)

Medische indicaties

Vlakbrei Ccl. 3 of 4

Generieke oplossing

Euroform 3

Euroform 3 of 4(S)

Varodem® producten

Post-trombotisch syndroom been

Vlakbrei Ccl. 3 of 4

Euroform 3 of 4(S)

Post-trombotisch syndroom arm

Vlak-/rondbrei Ccl. 2

Souplesse Select arm
Progress 2 Light
Progress 2
Progress 2 Sense

Lymfoedeem been

Vlakbrei Ccl. 3 of 4

Euroform 3 of 4(S)

Lymfoedeem arm

Vlakbrei Ccl. 2

Progress 2 (XT),
Progress 2 Sense

Lymfoedeem midline

Vlakbrei Ccl. 2 of 3

Eurostar2
Euroform 3
Curetex® of TinkFit® CT

Lipoedeem (lipohypertrofie)

Vlak-/rondbrei Ccl. 2

Eurostar 2 (Sense)
Euroform 3
Curetex® of TinkFit® CT

mengvormen: uitgaan van de ernstigste indicatie
bv: lipo-lymfoedeem is compressie bij lymfoedeem
secundair lymfoedeem na CVI: uitgaan van lymfoedeem
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Herpertz module voor armkousen
Met de methode van dr. Herpertz kan een relatief percentage aan oedeemvolume worden berekend,
vergeleken met de contralaterale zijde of de preoperatieve zijde (gezonde arm).
Werkwijze
Meet op vier vastgestelde punten de omvangsmaten van de gezonde zijde evenals die van de
oedemateuze zijde. Zorg ervoor dat u telkens exact op dezelfde punten meet en dat u het meetlint aanlegt
rondom de arm (niet aantrekken). Bereken het volume aan de hand van onderstaande formule:

(omtrekmeting aan de zieke zijde)2
(omtrekmeting aan de gezonde zijde)2

-1 x 100% = Volume

Let op: het berekenen van het verschil tussen beide armen wordt per meetpunt gedaan. Dus u berekent
op vier verschillende punten het verschil tussen beide armen. Deze verschillende uitkomsten telt u bij
elkaar op en deelt u door vier (of door drie als de uitkomst bij een punt nul is). Hieruit volgt een percentage
oedeemvolume die het verschil tussen de beide omtrekmaten weergeeft.
U kunt het oedeemvolume ook digitaal berekenen de online Herpertz Module op onze website
www.varodem.nl onder de naam Varodem® Academie. Door het gebruik van een percentage kan snel
worden beoordeeld of de grens van 10% wordt bereikt. Er wordt uitgegaan van de onderstaande indeling
naar volumepercentage ten opzichte van de gezonde zijde.
Volumepercentage
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Oedeemaanduiding

Varodem® producten

0-10%

Gering of pre-oedeem

Progress 2 Light en Souplesse Select arm

10-20%

Matig oedeem

Progress 2 Light

20-40%

Sterk oedeem

Progress 2 (XT)
Progress 2 Sense

40-80%

Massief oedeem

Progress 3

80-160%

Elephantiasis oedeem

Oedeemreductie met bijvoorbeeld VaroCare®
compressiebandages

160% of meer

Monstrueus oedeem

Oedeemreductie met bijvoorbeeld VaroCare®
compressiebandages

Selectiemaattabellen Rondbrei
Souplesse Light • Ccl.2

model
AD
AG
AT

Lengtematen
kort
normaal
34 - 39
40 - 46
66 - 72
72 - 83
66 - 72
72 - 83

model
AD

Lengtematen
kort
normaal
34 - 39
40 - 46

model
AD
AG
AT

Lengtematen
kort
normaal
34 - 39
40 - 46
66 - 72
72 - 83
66 - 72
72 - 83

Omvangmaten uitvoeringen met siliconenband wijd
Maat
cG+

1

2

3

4

5

6

49 - 58

53 - 63

57 - 68

64 - 75

67 - 79

74 - 85

Omvangmaten uitvoeringen met siliconenband standaard
Maat

1

2

3

4

5

6

cG

41 - 48

45 - 52

47 - 56

54 - 63

57 - 66

63 - 73

cF

41 - 55

45 - 60

47 - 65

54 - 72

57 - 76

63 - 82

cE

30 - 37

33 - 41

35 - 45

39 - 48

41 - 51

44 - 55

cD

27 - 33

29 - 36

31 - 40

34 - 43

36 - 46

39 - 48

cC

29 - 34

32 - 38

34 - 43

38 - 47

41 - 50

44 - 53

cB1

23 - 27

25 - 30

27 - 33

30 - 36

32 - 38

35 - 41

cB

18 - 20

20 - 22

22 - 24.5

24.5 - 27

27 - 30

30 - 33

cY

26.5 - 30.5

29.5 - 32.5

31.5 - 35

34 - 37.5

36.5 - 41

39.5 - 45

cA

17.5 - 22

19.5 - 24

21.5 - 26.5

24 - 29

26.5 - 33

29.5 - 37

Souplesse Cotton • Ccl.2
Omvangmaten
Maat

1

2

3

4

5

6

cD

25 - 30

27 - 33

30 - 36

33 - 39

35 - 41

37 - 43

cC

27 - 34

29 - 37

33 - 41

36 - 45

39 - 47

42 - 50

1

cB

24 - 26

25 - 29

27 - 33

31 - 36

34 - 39

36 - 41

cB

18 - 20

20 - 22

22 - 24.5

24.5 - 27

27 - 30

30 - 33

cY

26.5 - 30.5

29.5 - 32.5

31.5 - 35

34 - 37.5

36.5 - 41

39.5 - 45

cA

17.5 - 22

19.5 - 24

21.5 - 26.5

24 - 29

26.5 - 33

29.5 - 37

Souplesse Select • Ccl.2
Souplesse Strong • Ccl.3
Omvangmaten uitvoeringen met siliconenband wijd
Maat
cG+

1

2

3

4

5

6

50 - 56

54 - 62

58 - 66

64 - 73

68 - 77

73 - 82

Omvangmaten uitvoeringen met siliconenband standaard
Maat

1

2

3

4

5

6

cG

43 - 49

47 - 53

49 - 57

55 - 63

59 - 67

64 - 72

cF

43 - 53

47 - 59

49 - 63

55 - 70

59 - 74

64 - 79

cE

28 - 34

30 - 37

33 - 41

35 - 43

37 - 44

40 - 48

cD

25 - 30

27 - 33

30 - 36

33 - 39

35 - 41

37 - 43

cC

27 - 34

29 - 37

33 - 41

36 - 45

39 - 47

42 - 50

cB1

24 - 26

25 - 29

27 - 33

31 - 36

34 - 39

36 - 41

cB

18 - 20

20 - 22

22 - 24.5

24.5 - 27

27 - 30

30 - 33

cY

26.5 - 30.5

29.5 - 32.5

31.5 - 35

34 - 37.5

36.5 - 41

39.5 - 45

cA

17.5 - 22

19.5 - 24

21.5 - 26.5

24 - 29

26.5 - 33

29.5 - 37
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Selectiemaattabellen Rondbrei
Souplesse Classic 2 en Classic 3 • Ccl.2 en Ccl.3
Omvangmaten
Maat

1

1C+

2

2C+

3

3C+

cG

45 - 50

51 - 56

51 - 56

57 - 62

57 - 62

63 - 68

cF

40 - 44

50 - 54

45 - 49

55 - 59

50 - 54

60 - 64

cE

33.5 - 36.5

38.5 - 41.5

37.5 - 41.5

42.5 - 45.5

43.5 - 46.5

47.5 - 49.5

cD

28.5 - 31.5

32.5 - 36.5

32.5 - 36.5

37.5 - 40.5

37.5 - 40.5

41.5 - 43.5

cC

30 - 33

34 - 38.5

34 - 38

39 - 42

39 - 42

43 - 45

cB1

23.5 - 26

25.5 - 28.5

27 - 30

29.5 - 32

31 - 33.5

33 - 35

cB

19 - 21

19 - 21

22 - 24

22 - 24

25 - 27

25 - 27

cY

28.5 - 31

28.5 - 31

31.5 - 35

31.5 - 35

35 - 37

35 - 37

cA

18.5 - 23.5

18.5 - 23.5

21.5 - 26

21.5 - 26

25 - 29

25 - 29

Lengtematen
model kort normaal lang
AD
36 - 38 39 - 41 42 - 44
AG
66 - 74 74 - 83

Souplesse Select arm • Ccl.2
Standaard model - omvangsmaten
Maat

1

2

3

4

5

6

cG

24 - 26

26 - 28,5

28 -30.5

30 - 33

32 - 35

34 - 37

cF

23 - 25

24,5 - 27

26 - 28,5

27,5 - 30

29 - 31,5

30,5 - 33,5

cE

23 - 25

24,5 - 27

26 - 28,5

27,5 - 30

29 - 31,5

30,5 - 33,5

cD

23 - 25

24,5 - 27

26 - 28,5

27,5 - 30

29 - 31,5

30,5 - 33,5

cC

14,5 - 16

16 - 17,5

17,5 - 19

19 - 20,5

20,5 - 22

22 - 24

Max model - omvangsmaten
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Maat

1 max

2 max

3 max

4 max

5 max

6 max

cG

30 - 33

32 - 35

34 - 37

36 - 39,5

38 - 41,5

40 - 44

cF

28 - 30,5

30 - 33

32 - 35

34 - 37

36 - 39,5

38 - 41,5

cE

25 - 27,5

27 - 29,5

29 - 31,5

30,5 - 33,5

32 - 35

33,5 - 36,5

cD

25 - 27,5

27 - 29,5

29 - 31,5

30,5 - 33,5

32 - 35

33,5 - 36,5

cC

14,5 - 16

16 - 17,5

17,5 - 19

19 - 20,5

20.5 - 22

22 - 24

model
C-G

Lengtematen
normaal
41 - 47

Selectiemaattabellen Vlakbrei

Voorheen
Unique

Eurotex • Ccl.2
Omvangmaten (tabel cD groter dan cC) standaard met 3 cm siliconenband
Maat
cD

SD-

SD

SD+

M D-

MD

MD+

LD-

LD

LD+

27 - 30

31- 34

35 - 39

31 - 34

35 - 39

40 - 44

35 - 39

40 - 44

44 - 49

Lengtematen
model kort normaal lang
AD
36 - 38 39 - 41 42 - 44

Voorheen Unitex

Omvangmaten (tabel cC groter dan cD) standaard zonder 3 cm siliconenband
Maat

S C-

S

S C+

M C-

M

M C+

L C-

L

L C+

cD

25 - 28

29 - 32

33 - 37

29 - 32

33 - 37

38 - 42

33 - 37

38 - 42

42 - 46

cC

26 - 29

30 - 33

34 - 38

30 - 33

34 - 38

39 - 43

34 - 38

39 - 43

43 - 48

cB1

22- 25

24 - 27

26 - 29

25 - 28

27 - 30

29 - 32

28 - 31

30 - 34

33 - 37

cB

19 - 21

19 - 21

19 - 21

22 - 24

22 - 24

22 - 24

25 - 28

25 - 28

25 - 28

cY

29 - 32

29 - 32

29 - 32

31 - 35

31 - 35

31 - 35

34 - 38

34 - 38

34 - 38

cA

19 - 21

19 - 21

19 - 21

22 - 24

22 - 24

22 - 24

25 - 28

25 - 28

25 - 28

Eurostar 2 (Sense) • Ccl.2

Voorheen Unistar/Unisense

Omvangsmaten
Maat

S

S C+

M

M C+

L

L C+

cD

29 - 32

33 - 37

33 - 37

38 - 42

38 - 42

42 - 46

cC

30 - 33

34 - 38

34 - 38

39 - 43

39 - 43

43 - 48

1

cB

24 - 27

26 - 29

27 - 30

29 - 32

30 - 34

33 - 37

cB

19 - 21

19 - 21

22 - 24

22 - 24

25 - 28

25 - 28

cY

29 - 32

29 - 32

31 - 35

31 - 35

34 - 38

34 - 38

cA

19 - 21

19 - 21

22 - 24

22 - 24

25 - 28

25 - 28

Lengtematen
model kort normaal lang
AD
36 - 38 39 - 41 42 - 44

Euroform 3 • Ccl.3

Voorheen Uniform

Omvangsmaten
Maat

S

S C+

M

M C+

L

L C+

cD

29 - 32

33 - 37

33 - 37

38 - 42

38 - 42

42 - 46

cC

30 - 33

34 - 38

34 - 38

39 - 43

39 - 43

43 - 48

cB1

24 - 27

26 - 29

27 - 30

29 - 32

30 - 34

33 - 37

cB

19 - 21

19 - 21

22 - 24

22 - 24

25 - 28

25 - 28

cY

29 - 32

29 - 32

31 - 35

31 - 35

34 - 38

34 - 38

cA

19 - 21

19 - 21

22 - 24

22 - 24

25 - 28

25 - 28

Lengtematen
model kort normaal lang
AD
36 - 38 39 - 41 42 - 44
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Aanvullende producten
De volgende Varodem® hulpmiddelen kunnen uitstekend gecombineerd worden met therapeutische
elastische kousen.

Varodem® Aloe vera gel
Varodem® Aloë Vera Gel is een direct
verzachtende en verkoelende gel op basis van
95% hydraterende aloë vera. De gel ondersteunt
het huidherstellende vermogen door een
hoge dosering allantoïne, collageen, elastine
en calendula. Varodem® Aloë Vera Gel is bij
normaal gebruik uitermate geschikt voor onder
compressiehulpmiddelen, zoals therapeutische
elastische kousen. Verkrijgbaar in tubes van
200 ml.

Fibrose Pad
Met behulp van een Varodem® Fibrose Pad kunt
u plaatselijk de druk onder een therapeutische
elastische kous of andere compressiemiddel
verhogen, met als doel het afvoeren van
lymfevocht. De Fibrose Pad is zeer makkelijk
te gebruiken en zelf op maat te knippen.
Verkrijgbaar in twee motieven; gestreept
(sturende werking) en vierkant (diffuse werking).
Dit product is op recept aan te vragen.

Varosoft
Varosoft is een hoogwaardig kwaliteitsproduct
ontwikkeld voor de verzorging van
therapeutische elastische kousen. Varosoft
wasmiddel is veilig voor kousen en bandages,
veilig voor de huid (zonder formaldehyde)
en veilig voor het milieu (zonder fosfaten).
Verkrijgbaar in tubes van 150 ml.

Feelgood teensok
Feelgood teensokjes zijn uitstekend inzetbaar bij
voorvoet- en teenproblemen en worden vaak met
kousen gecombineerd. De verwerkte zilver-ionen
hebben een anti-mycotische en anti-bacteriële
werking. De sokjes kunnen uitstekend in de
schoenen gedragen worden en verkrijgbaar in
universele maatvoering. Dit product is op recept
aan te vragen.
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Het Varodem® assortiment
Naast de therapeutische elastische kousen heeft Varodem® een ruim aanbod aan andere compressieproducten en -hulpmiddelen. Hieronder een overzicht van het ruime assortiment dat ‘The Compression
Company’ u te bieden heeft.
VaroCare® zwachtelsystemen
VaroCare® is een innovatief en uniek
zwachtelsysteem die op een effectieve manier
helpt om de vochtophoping (oedeem) in zowel
handen, armen, voeten en benen terug te
dringen. Dit zwachtelsysteem ondersteunt de
behandeling van aandoeningen die zwelling
veroorzaken, zoals veneuze insufficiëntie,
lymfoedeem of post-traumatische oedemen.
Deze systemen kunnen ook als toevoeging over
een therapeutische elastische kous aangebracht
worden, daar waar een kous alleen niet volstaat
om de zwelling te beteugelen. VaroCare® is
eenvoudig aan te brengen, met als doel het
zelfmanagement te stimuleren, en het aanleggen
van een compressief verband te vereenvoudigen.
VaroCare® verhoogt de mobiliteit en geeft de
druk die aansluit bij de dagelijkse bezigheden
van de eindgebruiker, meer druk tijdens actieve
momenten en juist minder druk tijdens rust.
Dit product is op recept aan te vragen.

Curetex®
Curetex® is een lijn compressieproducten voor
het bestrijden van midline oedeem. Er zijn binnen
deze lijn vier verschillende productgroepen:
bandages voor hoofd- en hals, bandages voor het
bovenlichaam, bandages voor het onderlichaam
en scrotumbandages. Het fijne transparante
materiaal is verkrijgbaar in drie verschillende
kleuren en vele modellen. Dit product is op recept
aan te vragen.
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Het Varodem® assortiment
TinkFit® lichaamsverband
De TinkFit® broek is gemaakt van multistretch materiaal en dient ter bestrijding van
lichaamsoedeem. TinkFit® is naadloos en daarom
erg comfortabel. Verkrijgbaar als dames- en
herenmodel en in een korte (bermuda) of een
lange uitvoering (capri). De confectiemaattabel
van dit verbandmiddel bepaalt welke maat u
nodig heeft. Dit product is op recept aan te
vragen.

TinkFit® Kinesiologietape
Uitstekende lymfetape voor een gunstige prijs
en verkrijgbaar in drie kleuren: beige, blauw en
donkerbruin.

VaroSilk®
Hand- en teenverbanden worden ingezet als
verbandmiddel bij lichte zwelling van de handrug
en vingers en bij zwelling van de tenen en
teenaanzet. Het dunne materiaal wordt als erg
prettig ervaren. Deze verbanden kunnen goed
ingezet worden in plaats van een zwachtel en
daar waar een therapeutische elastische kous te
zwaar is. Dit product is op recept aan te vragen.
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Klinimetrie
MoistureMeterD Compact
De MoistureMeterD Compact is een alles-in-één
meetinstrument bedoeld voor het meten van
vocht in biologisch weefsel. Het meetinstrument
bestaat uit een volledig geïntegreerde ‘probe’,
een ingebouwde contact-druksensor en een
schermpje. Het LCD scherm toont de gemeten
waarden in percentages van het aanwezige
weefselvocht ( 0 tot 100% ) tot een diepte van
2 – 2,5 mm effectief. Het bijzondere en praktische
ontwerp van de MoistureMeterD Compact maakt
het tot een ideaal hulpmiddel voor metingen
in klinische settings en therapie-centra voor de
beoordeling van vocht in het interstitium en de
effecten van de toegepaste therapie.

Kikuhime meter
De Kikuhime meter is een draagbaar
meetinstrument bestaande uit een sensor welke
op een beeldscherm is aangesloten. De sensor
wordt onder een compressieproduct geplaatst
voor een accurate drukmeting. Kikuhime is
gemakkelijk in gebruik en levert nauwkeurige
resultaten. Geschikt voor professionals voor
het objectiveren en het ondersteunen van
vaardigheden bij compressietherapie.
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Bestelwijzer
Onderhoud & behandeling
Therapeutische elastische kousen van Varodem® worden met de grootst mogelijke zorg en aandacht
voor uw patiënten geproduceerd. Deze bijzondere en individuele benadering garandeert het hoge
kwaliteitsniveau dat wij nastreven. Om onze producten in goede staat te houden, dient ook de
eindgebruiker deze met aandacht te verzorgen. Hoe dit dient te gebeuren is terug te lezen in het gebruiksen behandelingsvoorschrift dat bij elk product wordt toegevoegd. Hierin wordt een duidelijke instructie
gegeven voor het aan- en uittrekken van de kousen, bovendien wordt het wasvoorschrift toegelicht.
Retourzendingen
Mocht u het geleverde product retour willen sturen ter reparatie, aanpassing of omruiling, neem dan
vooraf telefonisch contact met ons op om u te laten informeren over de mogelijkheden. Als blijkt dat wij
uw product als retourproduct in behandeling kunnen nemen dan kunt u dit, samen met het ingevulde
retourformulier naar ons opsturen. Het retourformulier kunt u downloaden van onze website.
Maak voor het retour sturen van producten gebruik van onze gratis postservice:
Varodem®, Antwoordnummer 6505, 6085 ZX Horn
• Verstrek bij een retourzending zoveel mogelijk gegevens: naam en adresgegevens van de leverancier, en
naam van de eindgebruiker. Het referentienummer van de kous en evt. de orderdatum. Maak uw klacht
zo volledig mogelijk, schriftelijk kenbaar.
• Zorg dat de producten die u terugstuurt, schoon en gewassen zijn. Om hygiënische redenen worden
ongewassen producten niet in behandeling genomen.
• Het retourneren van geconfectioneerde producten ter omruiling/creditering is mogelijk tot 15
werkdagen na ontvangst, mits ongedragen en in de originele verpakking.
• Bij reclamaties n.a.v. reparaties/aanpassingen aan onze producten, welke door anderen dan Varodem
zijn uitgevoerd, komt de garantie te vervallen.
• Verbandmiddelen kunnen helaas niet gerepareerd, gecrediteerd of geretourneerd worden.
Bestellen
U kunt uw Varodem® bestelling plaatsen via telefoon: 0475 589302, fax: 0800 0229025 (gratis)
of email: orders@varodem.nl
Heeft u vragen over uw bestelling of wenst u aanvullende informatie, neemt u dan gerust contact met
ons op. Voor het noteren van uw bestellingen kunt u bij ons gratis bestelblokken aanvragen. Onze
bestelformulieren zijn ook te downloaden via onze website: www.varodem.nl/download.
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