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V-Flex® zwachtelsystemen
Eenvoudig, effectief en kostenefficiënt zijn kernwoorden die passen bij de ontwikkeling van de nieuwe
V-Flex® productlijn.
Door gebruik te maken van jarenlange ervaring in het gebruik van aanpasbare zwachtelsystemen,
door te luisteren naar de gebruikers en voorschrijvers, door aan de maatschappelijke
ontwikkelingen op het gebied van zelfredzaamheid en zelfmanagement gehoor te geven in
combinatie met het toepassen van alle onderzoeken en protocollen, is Varodem erin geslaagd om een
nieuw aanpasbaar zwachtelsysteem te ontwikkelen dat aan alle eisen voldoet:
•
•
•
•
•

Evidence based
Practice based
Efficiënt en effectief
Kostenbesparend
Gebruiksvriendelijk

Traditioneel werd oedeem voornamelijk gereduceerd met behulp van zwachtels. Nu is er gelukkig
VaroCare®: de “kant-en-klare” zwachtel! Efficiënter, effectiever maar vooral veel eenvoudiger in het gebruik
dan een zwachtel. Het internationale ontwikkelingsteam dat aan de wieg van het V-Flex® concept heeft
gestaan, bestond uit deelnemers uit Nederland, België, Duitsland en de Verenigde Staten. Hierbij is gebruik
gemaakt van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, op het gebied
van compressietherapie. Het resultaat van deze unieke samenwerking, met als kernproducten in het V-Flex®
assortiment de VaroCare® Lite en VaroCare® Strong, voldoet in onze ogen dan ook aan het criterium
‘State of the Art’ .
Medische Indicaties
· Lymfoedeem
· Lipoedeem
· Post-traumatisch oedeem
· Chronische veneuze insufficiëntie
· Spataderen met oedeem
· Flebitis
· Erysipelas/wondroos
· Diep veneuze trombose (DVT) met oedeem
· Dependency oedeem
· (Veneuze) ulcera
· Post-sclerotherapie
Contra-indicaties
· Matig tot ernstige arteriële aandoeningen (arm-enkel index <0,7)
· Verminderde gevoeligheid van voeten of tenen
· Onbehandelde vaatinfectie
· Ongecontroleerde (gedecompenseerd) congestief hartfalen
· Onbehandelde of gevorderde huidaandoeningen
· Zwelling van voet of been met onbekende oorzaak
· Gevorderd perifeer vaatlijden
· Onbehandelde open wonden
Relatieve contra-indicaties
· Perifere neuropathie bij diabetes mellitus
· Decompensatio cordis
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Kleuren
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Over VaroCare® zwachtelsystemen

Algemeen
VaroCare® is een uniek aanpasbaar zwachtelsysteem dat op een effectieve manier helpt om de
vochtophoping (oedeem) in zowel handen, armen, voeten en benen terug te dringen.
Eenvoud
VaroCare® ondersteunt de behandeling van aandoeningen die zwellingen veroorzaken, zoals
veneuze insufficiëntie, lymfoedeem of post-traumatische oedemen. VaroCare® producten zijn
bovendien eenvoudig aan te brengen, met als doel het zelfmanagement te stimuleren, en
het aanleggen van een compressief zwachtelverband te vereenvoudigen. Daar waar het goed
aanbrengen van een compressieve zwachtel het resultaat is van een gedegen scholing en
training, is het VaroCare® zwachtelsysteem zó eenvoudig in gebruik, dat de eindgebruiker het
in de meeste situaties zelf kan aanbrengen en afdoen. Wij durven te stellen dat het VaroCare®
zwachtelsysteem het eenvoudigste compressiehulpmiddel is. De kracht van VaroCare®
zwachtelsystemen schuilt in de unieke combinatie van het ultra korte-rek basismateriaal, het
doordachte anatomisch ontwerp en stevige en duurzame klittenbandsluiting samengevoegd
volgens het V-Flex® principe.
Efficiënt en effectief
Eenmaal gesloten doet het VaroCare® zwachtelsysteem zijn werk. De ultra korte-rek zorgt ervoor
dat het oedeem gereduceerd wordt. Het unieke van de VaroCare® producten is dat zodra het
oedeem afneemt in de loop van de dag, het verband snel en eenvoudig bijgesteld kan worden
zodat de werkdruk optimaal blijft en het VaroCare® zwachtelsysteem opnieuw aan het werk kan.
Mobiliteit
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
rustmomenten. Zodra het behandelde lichaamsdeel met behulp van het VaroCare®
zwachtelsysteem oedeemvrij is gemaakt, kan er vervolgens een therapeutische elastische kous
worden aangemeten om het behaalde resultaat te behouden.
Breed inzetbaar
VaroCare® compressiehulpmiddelen zijn zo ontworpen dat zij in combinatie gebruikt kunnen
worden met andere producten uit de V-Flex® productlijn, bijvoorbeeld een VaroCare® Lite
onderbeenverband in combinatie met een VaroCare® Strong voetverband. Ook is de VaroCare®
heel goed te combineren met de VaroSilk® hand- en teenverbanden. Niet alle oedemen worden
met dezelfde drukwaarde behandeld. Daarom biedt het VaroCare® assortiment een tweeledige
oplossing: VaroCare® Lite en VaroCare® Strong. De producten worden vervaardigd met nylon en
andere kunstvezeltextielen; er wordt geen latex gebruikt.

Huidvriendelijke siliconenband

VaroCare® multifunctioneel voetverband
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VaroCare® Lite beenverbanden

Toepassing
De VaroCare® Lite zwachtelsystemen voor de onderste extremiteiten zijn
compressiehulpmiddelen met ultra korte-rek eigenschappen, bedoeld voor het reduceren van
milde tot gemiddelde oedemen in voet, onderbeen, knie en bovenbeen. Een VaroCare® Lite
verband kan gecombineerd worden met alle overige producten uit het V-Flex® assortiment.
De onderbeen- en bovenbeenverbanden zijn links en rechts specifiek. Het voet- en knieverband
zijn ambidexter, deze kunnen dus zowel links als rechts gebruikt worden.
Kenmerken
• Voorzien van de unieke V-Flex® compressiestabilisator op de kuit
• Gedurende het dragen in druk aanpasbaar zodat het optimale compressierendement
behaald wordt
• Doordat de gebruiker het product zelf kan hanteren, wordt de zelfredzaamheid
bevorderd (denk aan: douchen of het individueel aanpassen van de compressie)
• Compressie mogelijk tot 40 mm/Hg
• Oogt vriendelijk en voelt zacht aan
• Beschikbaar in de kleur beige en de kleur zwart
• Te dragen in schoeisel
• Overdag en ‘s nachts te dragen
• Goed wasbaar/onderhoudsvriendelijk
• In combinatie met een therapeutische elastische kous te dragen
Medische indicaties
• Veneus oedeem
• Lymfoedeem (in milde vorm)
• Dependency oedeem
• Diep veneuze trombose bij kleinere omvangen
• Erysipelas bij kleinere omvangen
• Lipoedeem
• Bijna genezen ulcus cruris venosum
• Als toevoeging te dragen over een therapeutische elastische kous, daar waar de kous alleen niet
volstaat om de zwelling te beteugelen
VaroCare® Lite onderbeen-, knie- en bovenbeenverbanden zijn voorzien van een ingewerkte
liner en een huidvriendelijke siliconenband voor extra fixatie. Dit zorgt voor een ongeëvenaard
gebruiksgemak.
Samenstelling
85% polyamid, 15% elastane
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VaroCare® Lite
Voetverband
Onderbeenverband
Knieverband
Bovenbeenverband

Maattabellen (in cm)
Voetverband

XS

S

M

L

XL

cA (omvang voorvoet)

22-24

25-27

28-30

31-34

35-40

Lengte: normaal

16,5

18

19,5

21

23

Lengte: lang

18,5

20

21,5

23

25

Onderbeenverband

XS

S

M

L

XL

cB (omvang enkel)

20-27

25-32

30-38

37-44

45-52

cC (omvang kuit)

35-45

40-52

48-60

55-65

60-70

Lengte: normaal

37

37

42

42

44

Lengte: lang

42

42

47

47

49

Knieverband

XS

S

M

L

XL

35-45

40-52

48-60

55-65

60-70

cF (omvang 10 cm
boven patella)

40-55

50-65

60-75

70-85

85-100

Bovenbeenverband

XS

S

M

L

XL

45-52

53-59

60-66

67-73

74-80

cG (grootste omvang)

50-65

60-75

70-80

75-90

85-100

Lengte: normaal

23

23

23

23

23

Lengte: lang

29

29

29

29

29

cD (omvang 2 cm
onder knie)

Kleuren

cF (omvang 10 cm
boven patella)
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VaroCare® Strong beenverbanden

Toepassing
De VaroCare® Strong zwachtelsystemen voor de onderste extremiteiten zijn
compressiehulpmiddelen met ultra korte-rek eigenschappen, bedoeld voor
het reduceren van gemiddelde tot ernstige oedemen in voet, onderbeen,
knie en bovenbeen. Een VaroCare® Strong verband kan gecombineerd worden met alle overige
producten uit het V-Flex® assortiment. De onderbeen- en bovenbeenverbanden zijn links en
rechts specifiek. Het voet- en knieverband zijn ambidexter, deze kunnen dus zowel links als rechts
gebruikt worden.
Kenmerken
• Voorzien van de unieke V-Flex® compressiestabilisator
• Gedurende het dragen in druk aanpasbaar zodat het optimale compressierendement
behaald wordt (snelle oedeem reductie)
• Doordat de gebruiker het product zelf kan hanteren, wordt de zelfredzaamheid
bevorderd (denk aan: douchen of individuele bijstelling van de compressie)
• Compressie mogelijk tot 60 mm/Hg
• Oogt vriendelijk en voelt zacht aan
• Beschikbaar in de kleur beige en de kleur zwart
• Te dragen in schoeisel
• Overdag en ‘s nachts te dragen
• Goed wasbaar/onderhoudsvriendelijk
• In combinatie met een therapeutische elastische kous te dragen
Medische indicaties
• Veneus oedeem bij grotere omvangen
• Lymfoedeem
• Dependency oedeem
• Diep veneuze trombose bij grotere omvangen
• Lipoedeem
• Bijna genezen ulcus cruris venosum
• Als toevoeging te dragen over een therapeutische elastische kous, daar waar de kous alleen niet
volstaat om de zwelling te beteugelen.
VaroCare® Strong onderbeen-, knie- en bovenbeenverbanden zijn voorzien van een ingewerkte
liner en een huidvriendelijke siliconenband voor extra fixatie. Dit zorgt voor een ongeëvenaard
gebruiksgemak.
Samenstelling
85% polyamid, 15% elastane
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Maattabellen (in cm)
Voetverband

XS

S

M

L

XL

cA (omvang voorvoet)

22-24

25-27

28-30

31-34

35-40

Lengte: normaal

16,5

18

19,5

21

23

Lengte: lang

18,5

20

21,5

23

25

Onderbeenverband

XS

S

M

L

XL

cB (omvang enkel)

20-27

25-32

30-38

37-44

45-52

cC (omvang kuit)

35-45

40-52

48-60

55-65

60-70

Lengte: normaal

37

37

42

42

44

Lengte: lang

42

42

47

47

49

Knieverband

XS

S

M

L

XL

cD (omvang 2 cm
onder knie)

35-45

40-52

48-60

55-65

60-70

cF (omvang 10 cm
boven patella)

40-55

50-65

60-75

70-85

85-100

Bovenbeenverband

XS

S

M

L

XL

45-52

53-59

60-66

67-73

74-80

cG (grootste omvang)

50-65

60-75

70-80

75-90

85-100

Lengte: normaal

23

23

23

23

23

Lengte: lang

29

29

29

29

29

cF (omvang 10 cm
boven patella)

VaroCare® Strong

Kleuren

Voetverband
Onderbeenverband
Knieverband
Bovenbeenverband
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VaroCare® Lite armverbanden

Toepassing
De VaroCare® Lite zwachtelsystemen voor de bovenste extremiteiten zijn
compressiehulpmiddelen met ultra korte-rek eigenschappen, bedoeld voor het reduceren van
gemiddelde tot ernstige oedemen in de hand en/of arm. Een VaroCare® Lite armverband kan
gecombineerd worden met alle overige producten uit het V-Flex® assortiment.
De armverbanden zijn links en rechts specifiek.
De handverbanden zijn bijzonder geschikt om oedeem in de handrug te behandelen. Bij elk
handverband worden twee pelotten meegeleverd, in twee verschillende diktes. Deze pelotten
kunnen op maat geknipt worden, en worden aangebracht op plaatsen waar extra druk nodig is.
Pelotten worden altijd in combinatie gedragen met een VaroSilk® handverband of een gebreide
handschoen en worden niet op de blote huid gedragen.
Kenmerken
• Snelle en patiëntvriendelijke oedeemreductie door de mogelijkheid tot continue 		
drukaanpassingen gedurende de dag
• Goed door de patiënt zelf te hanteren dankzij de ingewerkte liner
• Doordat de gebruiker het product zelf kan hanteren, wordt de zelfredzaamheid bevorderd
(denk aan: douchen)
• Compressie mogelijk tot 40 mm/Hg
• Oogt vriendelijk en voelt zacht aan
• Verhoogt de therapietrouw
• Beschikbaar in de kleur beige en de kleur zwart
• Overdag en ‘s nachts te dragen
• Goed wasbaar/onderhoudsvriendelijk
• Als toevoeging te dragen over een therapeutische elastische kous, daar waar de kous alleen niet
volstaat om de zwelling te beteugelen
Medische indicaties
• Lymfoedeem
• Post-traumatisch oedeem
• Diep veneuze trombose in armvenen/subclavia
• Vaatontstekingen
• Lipoedeem
VaroCare® Lite zwachtelsystemen voor de arm zijn voorzien van een ingewerkte liner. Dit
zorgt voor een ongeëvenaard gebruiksgemak. Aan de bovenzijde van het armverband is een
siliconenboord aangebracht om afzakken te voorkomen.
Samenstelling
85% polyamid, 15% elastane
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VaroCare® Lite
Handverband
Armverband

Maattabellen (in cm)

Kleuren

Handverband

XS

S

M

L

cA (omvang inplant
vingers)

<18

18-20

20-22

>22

Armverband

XS

S

M

L

XL

cC (omvang pols)

14-16

17-19

20-22

23-25

24-27

cE (omvang elleboog)

23-26

26-30

29-34

33-39

38-42

cG (omtrek bovenarm)

25-28

29-33

34-39

40-45

46-50

Lengte: normaal

42-47

42-47

42-47

42-47

42-47

Lengte: lang

46-50

46-50

46-50

46-50

46-50
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VaroSilk®

VaroSilk® is de opvolger van het bekende Microfine hand- en teenverband.
VaroSilk® handverband
VaroSilk® handverband is bedoeld voor het reduceren van lichte zwelling in de handrug en
vingers, daar waar het gebruik van een therapeutische elastische kous te zwaar is. Het VaroSilk®
handverband kan ingezet worden in plaats van een zwachtel en is verkrijgbaar in beige en zwart.
Kenmerken
• Fijne naden met comfortabele stukken tussen de vingers (het zogenaamde
boxmodel), gecombineerd met ultra dun en zacht materiaal
• Oogt mooi en is prettig in het dragen
• Zowel overdag als ‘s nachts te dragen
• Kan zowel links als rechts gedragen worden
• Het VaroSilk® handverband is op maat te knippen. De vingers kunnen
op lengte geknipt worden zonder dat het product rafelt of dat er afbreuk
gedaan wordt aan de materiaaleigenschappen
• Stimuleert de mobiliteit
• Het VaroSilk® handverband is bij uitstek geschikt om te combineren
met het VaroCare® Lite handverband
Indicaties
• Lymfoedeem
• Post-trombotisch oedeem
VaroSilk® teenverband
VaroSilk® teenverband wordt ingezet bij lichte zwelling in de tenen en teenaanzet/voorvoet.
VaroSilk® teenverband is eventueel onder een therapeutische elastische kous te dragen bij bijv.
dependency oedemen. De naad van het teenverband dient aan de bovenzijde van de voet
gedragen te worden. Het teenverband is voor de rechtervoet voorbereid. Indien het teenverband
voor de linkervoet bestemd is, dient het binnenstebuiten gekeerd te worden.
VaroSilk® producten zijn verkrijgbaar in de kleuren beige en zwart.
Kenmerken
• Fijne naden
• Oogt mooi en is prettig in het dragen
• Zowel overdag als ‘s nachts te dragen
• Kan zowel links als rechts gedragen worden
• Het VaroSilk® teenverband is op maat te knippen. De tenen kunnen op lengte
geknipt worden zonder dat het product rafelt of dat er afbreuk gedaan wordt aan de
materiaaleigenschappen
• Stimuleert de mobiliteit
• Het VaroSilk® teenverband is bij uitstek geschikt om te combineren met het VaroCare® Lite
voetverband
Indicaties
• Lymfoedeem
• Veneus oedeem
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VaroSilk®
Handverband
Teenverband

Maattabellen (in cm)
VaroSilk® Handverband

Kleuren

Meetpunten

XS

S

M

L

cA (omvang aanzet vingers)

< 18

18-20

20-22

> 22

cB (omvang handpalm)

< 19

19-21

21-23

> 24

VaroSilk® Teenverband
Meetpunten

XS

S

M

L

cA (omvang voorvoet)

21-23

23-25

25-27

27-29
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Accessoires

VaroCombi® voetverband (hybride werking)
Het VaroCombi® voetverband is een buisverband waarbij het voetgedeelte een hogere
compressie heeft dan het onderbeengedeelte. Het VaroCombi® voetverband ondersteunt
oedemateuse aandoeningen die de voet betreffen, zoals veneuze insufficiëntie of mild
lymfoedeem. Het VaroCombi® voetverband is specifiek ontworpen om in combinatie met het
VaroCare® beenverband te gebruiken om zo zwelling van de voet en het been te bestrijden.
VaroCombi® is verkrijgbaar in beige en zwart en altijd met een gesloten teen.
VaroLiner® TG Soft (100% katoen)
VarorLiner® TG Soft wordt ingezet als extra beschermlaag, voor een optimaal draagcomfort,
onder VaroCare® beenverbanden te dragen. Het buisverband wordt ter bescherming over de huid
geschoven. Hier overheen wordt de VaroCare® aangebracht. Het materiaal waarvan TG Soft is
gemaakt, is zacht en verdeelt de druk uitstekend. Bij gebruik van een VaroLiner® TG Soft hoeft u de
ingewerkte liner in het VaroCare® onderbeenverband niet te gebruiken
Maten
• VaroLiner® TG Soft maat S met open teen, witte kleur (AD)
• VaroLiner® TG Soft, maat L met open teen, witte kleur (AG)
U kunt zelf de buisverbanden op maat knippen
VaroLiner® anti-bacterieel
VaroLiner® anti-bacterieel wordt ingezet als beschermlaag van de huid, voor een optimaal
draagcomfort. Het buisverband wordt ter bescherming over de huid geschoven. Hier overheen
wordt de VaroCare® aangebracht. VaroLiner® anti-bacterieel wordt geleverd als AD (been) of CG
onderkous (arm). Bij gebruik van een VaroLiner® anti-bacterieel hoeft u de ingewerkte liner in het
VaroCare® niet te gebruiken
Maten
• VaroLiner® anti-bacterieel been, S/M met teenstuk, grijze kleur (AD)
• VaroLiner® anti-bacterieel been, L/XL met teenstuk, grijze kleur (AD)
• VaroLiner® anti-bacterieel arm, S t/m L, grijze kleur (CG)
VaroCare® verlenger
Als de lengte van een VaroCare® onderbeenverband ontoereikend is, kunt u het
onderbeenverband simpelweg verlengen met behulp van deze verlengband. Onderbeenverband
verlengers zijn verkrijgbaar in Lite en Strong in de kleuren beige en zwart.
Kenmerken
• Afmeting: verlenger Lite is 9 cm breed bij 60 cm lang en verlenger Strong is 12 cm breed en
60 cm lang
• Verkrijgbaar in één maat, mocht de verlenger te lang of te breed zijn, dan kan deze eenvoudig
op maat geknipt worden
• De verlenger is inzetbaar bij omvangen tot 75 cm. Bij grotere omvangen bestaat de 		
mogelijkheid om twee verlengers aan elkaar te bevestigen doormiddel van het bijgeleverde
klittenband
VaroCare® heupband
Deze speciaal ontwikkelde heupband bestaat uit een heupstuk voorzien van klittenband en
een tailleband. De VaroCare® heupband wordt ingezet voor het fixeren van een VaroCare®
bovenbeenverband in geval van afzakproblemen.
VaroBand® antislipverband (afmeting 12 x 115 cm)
VaroBand antislipverband is een ulta korte-rek verband welke ingezet kan worden bij het fixeren
van de VaroCare® verbanden. Het antislipverband heeft een griplaag en is gemaakt van Neopreen
met een kunstvezel textiele topping en zijn verkrijgbaar in beige en zwart.
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Accessoires

VaroBand® midlineverband (afmetingen 12 x 150 cm en 20 x 150 cm)
Het VaroBand® midlineverband zijn ultra korte-rek verbanden die worden ingezet bij het
behandelen van oedemen in het midline gebied. Het midlineverband is gemaakt van Neopreen
met een kunstvezel textiele topping en is verkrijgbaar in beige en zwart.
VaroCare® polsterset
VaroCare® polstersets worden ingezet om plaatselijk extra druk te kunnen geven onder een
V-Flex® verband. De polsters mogen niet direct op de huid gedragen worden.
De polsters zijn 4 mm en 8 mm dik en verkrijgbaar per set van twee in vier afmetingen
(9x9 cm, 10x10 cm, 11x11 cm en 12x12cm).
VaroCare® velcroset
Als aanvulling op de verwerkte klittenbanden of als vervanging is er een klittenbandset
verkrijgbaar:
• VaroCare® velcroset set arm
• VaroCare® velcroset set been
U ontvangt twee strips waarvan u zelf de klittenbanden op maat kunt knippen.

Meetpunten

Beenverbanden

Armverbanden

cG

Handverbanden

cG

cF
cE
cE

cA
cB

cD
cC

cC
cB
cA
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Bestelwijzer

Bestellen
Wat heeft u nodig om een V-Flex® (assortiment) product te bestellen? Wij raden aan om u te laten trainen in
het aanmeten van de zwachtelsystemen. Onze productspecialisten komen graag kosteloos bij u op locatie
om u een demonstratie te geven van het aanmeten van de verschillende producten. Het aanmeten is zeker
niet moeilijk, u dient alleen te weten waar de meetpunten zich bevinden.
Na de training kunt u zelf aan de slag. U heeft hiervoor een volledig ingevuld
bestelformulier nodig. De volgende gegevens dienen hierop vermeld te staan:
• Ingevuld zorgplan
• Naam en adres gegevens patiënt
• Verzekeringsgegevens (naam zorgverzekeraar en polisnummer)
• Burgerservicenummer patiënt
• Naam en adres gegevens arts/verpleegkundig specialist
• Handtekening arts/verpleegkundig specialist
• Maat, kleur en aantal producten
• Datum bestelling
Bestelformulieren zijn te downloaden via de website www.varodem.nl/download
Onderhoud, behandeling en garantie
V-Flex® producten worden met de grootst mogelijke zorg en aandacht voor uw
patiënten vervaardigd. Deze bijzondere en individuele benadering garandeert het hoge kwaliteitsniveau
dat wij nastreven. Bij het dagelijks gebruik van onze producten dient men deze met de nodige zorg en
aandacht te behandelen. Om uw patiënten hierover te informeren treft u bij elk product een wasvoorschrift
en een aantrekinstructie aan.
Service
Het retourneren van V-Flex® zwachtelsystemen is niet mogelijk. Varodem hanteert hierbij dezelfde regels
als de landelijke apotheken.
Heeft u ondersteuning nodig bij het bestellen van uw V-Flex® producten, neem ook dan contact op met
een van de medewerkers van ons servicekantoor via 0475-589302. Zij, maar ook onze productspecialisten,
helpen u graag. Op verzoek geven onze productspecialisten ook workshops op locatie om u uitvoerig te
infomeren over alle mogelijkheden die het Varodem assortiment te bieden heeft.
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V-Flex® beslisboom
Lipoedeem
Lite

Strong

• bij kuitomvang (cC) kleiner dan 50 cm
• bij pijnklachten compressie

• bij kuitomvang (cC) groter dan 50 cm
• geen pijnklachten compressie

Oedeem in de voet?
Ja:		
Voetverband Lite
Nee: VaroCombi® voetverband

Bij sterk uitlopende benen?
• Antislipverband
• Polsteren
• Voor het liften van de enkel cufs -->
extra band voetverband of verlengband

Oedeem in de knie:
• knieverband
Oedeem in bovenbeen:
• bij immobiele mensen --> bovenbeenverband
• bij actieve mensen --> TinkFit® CT of Curetex® CT

Lymfoedeem been
Lite

Strong

• bij kuitomvang (cC) kleiner dan 35 cm
• bij dragen over TEK bij kleine
omvangen

•
•
•
•

bij kuitomvang (cC) groter dan 35 cm
i.p.v. kous
over de kous
bij induraties

Oedeem in de voet en tenen?
• VaroCombi® voetverband en/of
• VaroSilk® teenverband

Lymfoedeem arm
Lite
• bij induraties (combineren met fibrose pad/pelot
• eerste keer altijd VaroSilk® meebestellen
• Bij afzakken --> anti-slipverband

Handoedeem

Ja:		
		
Nee:
		

handverband Lite +
VaroSilk® handverband
alleen VaroSilk® handverband

Veneus oedeem
Lite
•
•
•
•

bij kuitomvang (cC) kleiner dan 50 cm
inactiviteitsoedeem
tromboflebitis
trombose bovenbeen (omvang groter dan 70 cm)

Strong
• bij kuitomvang (cC) groter dan 50 cm
• trombose in kuit of
trombose bovenbeen (omvang groter dan 70 cm)
• bij krachtverlies in de handen

bij enkel:
• voetoedeem: VaroCombi® voetverband
• teenoedeem: VaroSilk® teenverband of Feelgood® 		
teenverband

Algemeen
•
Te kort onderbeenverband: verlengband
•
Afzakken bovenbeenverband: heupband
•
Afzakken onderbeenverband: anti-slipverband
Toepasbaarheid: V-Flex® wordt ingezet bij chronisch oedeem (langer dan drie weken) voor reductie of consolidatie (i.p.v. TEK).
Het voet- en onderbeenverband kan eventueel aangevuld worden met VaroSilk® teenverband, VaroCombi® voetverband , TG softliners of de
AD zilverliners.
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