TINKFIT®

TINKFIT®

Comfortabel
Naadloos
Verkrijgbaar in vijf confectiematen
Goed te combineren met
therapeutische elastische kousen
Compressie op buik en in liezen
In heren- en damesmodel
In bermuda en capri
Op recept te bestellen
Elastische boord einde pijpjes

TinkFit® wordt doorgaans gecombineerd met andere
compressiehulpmiddelen zoals een therapeutische
elastische kous of een VaroCare® bovenbeenverband.
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Het ingevulde bestelformulier kunt u mailen naar
info@varodem.nl of faxen naar 0475 582 779.
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Plaats eenvoudig uw bestelling door een TinkFit®
bestelformulier volledig in te vullen. De formulieren en
aanvullende informatie vindt u op onze website
www.varodem.nl

TINKFIT®
Wat is TinkFit®
TinkFit® is speciaal ontwikkeld als multi-stretch
compressieverband voor lichaamsoedeem. Dankzij
deze multi-stretch verbandfunctie zorgt het TinkFit®
lichaamsverband voor een optimale toepassing van
compressie op de aangedane lichaamsdelen in het FT –
traject (bovenbeen – lies – onderbuik) en CT-traject (knie
-bovenbeen - lies - onderbuik).
TinkFit® staat voor laagdrempeligheid, acceptatie en
comfort. De producten lenen zich prima om met behulp
van polsters extra druk te bieden daar waar nodig.
Deze revolutionaire lichaamsverbanden zijn gemaakt
van dunne elastische garens waarbij geen naden op de
bovenbenen en liezen zijn verwerkt. Hierdoor zijn ze zeer
comfortabel.

Bij verzekeraar Menzis dient voorafgaand aan een
bestelling eerst een aanvraag te worden ingediend.
De TinkFit® kan ingezet worden bij:
• Lipoedeem
• Lipohypertrophie
• Lipo-lymfoedeem
• Post-operatief descenderend oedeem vanuit de 		
onderbuik en lies
• Midline oedeem
• DVT bovenbeen
• DVT bekkenvenen
• Genitaal oedeem
• Liposuctie

Productinformatie

FT

CT

TinkFit® Modellen

Maat

XS

S

M

L

XL

cT

65-75

75-85

85-95

95-105

105-115

cH

85-95

95-105

cG

43-56

47-62

49-66

55-73

59-77

cF

43-53

47-59

49-63

55-70

59-74

cE

30-37

32-40

35-45

37-47

39-48

cD

28-34

30-37

34-41

37-45

39-47

cC

27-37

29-40

33-45

36-49

39-51

Kleuren

FT (dames):

105-115 115-125 125-135

FT (heren):

CT (dames):

Maattabel TinkFit® (in cm)

