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Verstelbare compressie voor het behandelen van
veneuze / lymfatische aandoeningen
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Kort

circaid® juxtalite®
• Inelastisch klittenbandsysteem
• Een alternatief voor patiënten die gezwachteld moeten
worden en/of problemen ondervinden met medische
compressiekousen.
• 24uurs compressie therapie.
• Geschikt voor zowel mobiele als immobiele patiënten.
Indicaties
• Chronische veneuze insufficiëntie
• Spataderen
• Post-trombotisch syndroom
• Veneuze stasiszweer
• Na sclerotherapie
• Afhankelijk oedeem
Eigenschappen
• Eenvoudig in gebruik , eenvoudig aan- en uittrekken.
• Circaid Build-in-Pressure Systeem (BPS): instelbaar,
regelbaar en opnieuw instelbare compressie. Voor de exacte mmHg.
• Breathe-O-Prene: ademend materiaal met hoge werkdruk.
• Latexvrij, geurremmend materiaal met antibacterieel
effect.
• Heraanpasbaarheid van de individuele banden voorkomt drukverlies
en afzakken van het systeem.
• Nieuw: verkrijgbaar met een zwarte medische compressie onderkous.
- Past geleidelijke medische compressie toe op de voet en enkel.
- De geleidelijke compressie gaat door in het beengedeelte van de
onderkous.
Voordelen
• Medische werkzame compressie: voelbaar aangenaam.
• Bevordert de zelfredzaamheid van patiënten: gemakkelijk aan- en
uittrekken.
• Bevordert de levenskwaliteit
• Bevordert mobiliteit in het dagelijkse leven: normale schoenen
dragen is mogelijk, minder valgevaar.
• Het is bewezen tijdsbesparend ten opzichte van het aanbrengen
van zwachtels en ook afzakken is verleden tijd.
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circaid juxtalite met circaid compressie onderkous
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Uw bestelling omvat
• 1 inelastisch verstelbaar compressie systeem
• 1 circaid Build-in-Pressure Systeem (BPS)
• 1 paar circaid compressie onderkousen moderate
(matige compressie)

S
M
M–X
L
circaid juxtalite met circaid compressie
onderkous
Tip

L–X
XL
XL – X

XXL

Voor meer informatie en instructievideo’s:
www.medi.biz/jl
* Houd er rekening mee dat deze aanbeveling
niet de diagnose en het raadplegen van een arts
of medisch professional vervangt.

Studies
Mosti G et al. Adjustable compression wrap
devices are cheaper and more effective
than inelastic Bandages for venous leg ulcer
healing. A Multicentric Italian Randomized
Clinical Experience. Phlebology
Stather PW et al. Review of adjustable
velcro wrap devices for venous ulceration.

circaid® compressie onderkous
Gemakkelijk aan te trekken onderkous met gerichte compressie
voor de voet en enkel.
• Past geleidelijke compressie toe op de voet en enkel
• Geleidelijke compressie gaat door in het beengedeelte van de
onderkous
• Zacht materiaal voor aangenaam draagcomfort
• Verkrijgbaar in 15 - 25 mmHg (matige/moderate compressie) en
25-35 mmHg (stevige/firm compressie)
• Verkrijgbaar in standaard en large.
Omvang in CM
Standaard Large

Maat

Compressie

Standaard

Moderate

Large

Moderate

cB

Standaard

Firm

cC

Large

Firm

Artikelnr.

