juxtalite®
Aantrekinstructies
Stap 1
Trek de zwarte
onderkous aan.
Zorg ervoor dat er
geen plooien in
zitten.

Stap 2
Plaats de juxtalite net
boven de enkel en onder
de knie met de zwarte kant
van het materiaal naar de
zwarte onderkous toe.

Stap 4
Maak de 2 onderste banden
los. Trek daarvan band 2
schuin omhoog en zet
band 1 vast op het systeem.

Stap 5
Voordat band 2
wordt gepositioneert
maakt u band 3 los.
Nu trekt u band 3
schuin omhoog en zet u
band 2 vast.
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Stap 3
Zet de bovenste 2 banden
(band 3 en 4)losjes op het
systeem vast.
Dit houdt het geheel op zijn
plaats en maakt het
gemakkelijker het
systeem te verplaatsen naar de
juiste positie op het been.

Stap 6
Voordat band 3
wordt gepositioneert
maakt u band 4 los.
Nu trekt u band 4
schuin omhoog en zet u
band 3 vast. Vervolgens zet u
band 4 ook vast op het systeem.
Inspecteer het systeem op
openingen of vouwen.
Herpositioneer de
banden indien nodig.

Stap 8
Zodra het compressiesysteem
zit trek dan indien nodig het
voetstuk aan.

Instellen van de juiste compressie
Stap 7
1. Kies de juiste kant van de kaart en de juiste drukschaal.
2. Begin met de onderste band. Houd de punt van het zwarte driehoekje op de BPS-kaart bij een van de
BPS-strepen op de onderste band.
3. Kijk op welke drukwaarde (mmHg) het tweede streepje uitkomt op de BPS-kaart.
4. Als het BPS-streepje op het verband of voorbij de juiste drukwaarde ligt, de band zodanig aanpassen aan
dat het tweede BPS-streepje het verband aansluit op de voorgeschreven drukwaarde.
5. Als de band te veel druk geeft, de band eerst weer helemaal lostrekken en vervolgens weer vastzetten.
6. Herhaal stappen 3 tot en met 6 bij elke band naar boven. Zorg ervoor dat alle banden op dezelfde druk zijn
ingesteld. Het kan nodig zijn om de banden in de loop van de dag aan te passen om de voorgeschreven druk
te handhaven.

circaid® juxtalite® leg

circaid® juxtalite® leg

circaid® juxtalite® leg

BPS guide card

BPS guide card

BPS guide card

small

small

ankle circumference

small

ankle circumference

ankle circumference

mmHg

mmHg

mmHg

use same range for all bands

use same range for all bands

use same range for all bands

Te weinig compressie

Teveel compressie

Correct voorgeschreven compressie

Omvang in cm
S

M

M–X

L

L–X

XL

XL – X

XXL

cC
cB
Actuele lengte van het systeem in cm
Kort
lB–D
Maatmeting in cm

Lang

Beoogd doel juxtalite
Het compressiesysteem is
ontworpen om compressie
te geven aan het been voor
patiënten met veneuze en
lymfatische aandoeningen.

l ondergrond – knieplooi

medi. I feel better.

juxtalite®
Aantrekinstructies zwarte compressie onderkous
Stap 1
Zorg allereerst voor een goed droog been.
Een kous aantrekken na het douchen
is over het algemeen lastige vanwege de
vochtige huid.

Stap 2
Neem de hak tussen uw duim en wijsvinger.
Keer de kous tot aan de voet binnenste buiten.
De schacht is nu omgekeerd en het voetgedeelte
blijft binnen in de kous.

Plaats uw hand in de kous helemaal tot
aan het voetstuk.

Stap 3
Trek de opening met beide handen uit elkaar en
trek het voetgedeelte over uw voet, tot aan de
wreef.
Let op: Plaats uw hiel op de juiste plek in de
steunkousen. De hiel is duidelijk zichtbaar in
de kous.

Hulpmiddelen
Het aan- en uittrekken van kousen wordt soms als lastig ervaren.
Gelukkig zijn er praktische hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken
van compressiekousen. De medi Butler collectie biedt u een ruime keuze.

medi textielhandschoenen
De textielhandschoenen maken het
gemakkelijker om de kous beter op de been
of arm te verdelen en correct te plaatsen.
Meer grip door de goede pasvorm en het
reliëf op de handpalm. Vervaardigd met latex
(polyester en latex).
medi 2 in 1
Eén hulpmiddel geschikt voor zowel het
aan- als uittrekken van kousen.
Eenvoudig in gebruik. Geschikt voor
kousen met zowel open als gesloten
teenstuk. Weinig kracht nodig bij het
aan- en uittrekken. Gemakkelijk mee te
nemen.

Stap 4
Schuif het beengedeelte gelijkmatig omhoog.
Let erop dat u de kous niet draait, aan de randen
trekt of teveel in lengte uitrekt. De makkelijkste
manier om de kous naar boven te trekken is om
het boord om te vouwen en stukje voor stukje
aan het dubbelgevouwen boord te trekken.

medi panty Butler
Een passend hulpmiddel voor compressiepanties: de medi panty butler heeft twee
praktische instapbeugels waarover een
been van de panty wordt getrokken en dus
voorgespannen. De beugels zijn geschikt
voor alle kouslengtes en uitvoeringen.

medi Butler
met verstelbare handvatten
Dit aantrekhulpmiddel voor
kousendragers is vooral bedoeld voor
gebruikers die beperkt zijn in hun
bewegingen. Het handvat kan ingesteld
worden tussen de 27 en 59 cm.

medi Big (XXL) Butler
De beugel van de Big Butler heeft een
grotere diameter. Dit biedt ruimte voor
grotere omtrekken die vaak gepaard gaan
met een bewegingsbeperking.

medi Butler Off
de medi Butler Off maakt het gemakkelijker om alle soorten kousen en sokken
uit te doen. De handige dagelijkse hulp is
uiterst comfortabel en gemakkelijk te
gebruiken. De aluminium stang verlengt
de arm en maakt het mogelijk om de
kousen of sokken uit te trekken zonder te
bukken.

medi Arm Butler / medi Arm-Big Butler
De medi Arm Butler is voor het aantrekken
van armkousen. U kunt kiezen uit
twee uitvoeringen, afhankelijk van de
armomvang.

medi Butler
met lange handvatten
Voor eenieder die de compressiekousen
gemakkelijk, en zonder hulp, aan kan
trekken, is dit het ideale aantrekhulpmiddel. Het lange handvat zorgt voor
maximale stabiliteit bij het aantrekken van
elastische kousen en panty’s.

medi Hospital Butler
Het aantrekhulpmiddel voor een
verzorgende die u helpt bij het
aantrekken van de kousen. Tevens te
gebruiken in de kliniek.
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