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Advieskaart

Rosidal® TCS compressiesysteem
zwachtelen met een tweelaags zwachtelsysteem

Product Artikelnr. Z-Index nr.

Rosidal TCS compressiesysteem 2 componenten 26 484 158 148 23

Rosidal TCS Soft compressiebandage aanvulling 33 503 158 208 23

Rosidal TCS cohesief compressiebandage aanvulling 33 499 158 208 31

Toepassingsgebieden Eigenschappen Opmerkingen

 ■  geïndiceerd voor cliënten met 
een enkel-arm-index vanaf 
0,5 en hoger

 ■  oedeem, lymfoedeem, 
trombose, lipolymfoedeem, 
na invasieve behandeling 
spataderen

 ■  kneuzingen voet en/of trauma 
(sportblessure)

 ■  voor het behandelen van een 
open been en gerelateerde 
aandoeningen

 ■  de verbanden hebben een 
zeer lage rustdruk door de 
hoge stifness. Hierdoor is 
veilige behandeling bij een 
enkel-arm-index tussen 0,5 en 
0,8 onder toezicht mogelijk

 ■  twee componenten, gebruiks- 
klaar en handig gecombineerd 
in een set

 ■ cohesieve tweede laag
 ■ past moeiteloos in de schoen
 ■ zakt niet af

 ■  het systeem is bedoeld voor 
eenmalig gebruik

 ■  therapeutische druk blijft 
meerdere dagen behouden

 ■  aanleggen onder volledige 
spanning (Safe-Loc)

 ■ latexvrij
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afb. 1 afb. 2 afb. 3

afb. 4 afb. 5 afb. 6

afb. 7 afb. 8

afb. 9

Aanbrenginstructies:
 ■  kijk in de rol. Het opgerolde 
deel van het verband 
(verbandrol) moet naar buiten 
wijzen

 ■  leid de verbandrol dicht langs 
het been

 ■  breng de beide 
compressieverbanden altijd 
onder volledige spanning aan 
(maximale rek = Safe-Loc)

1  Meet de enkelomtrek. Indien 
enkelomtrek kleiner is dan 18 cm 
vergroot de omtrek met polster- 
materiaal (nr. 1). Zorg ervoor dat de 
voet en hiermee het enkelgewricht 
in een rechte hoek (90°) ligt om 
een maximale beweging van het 
gewricht te behouden (afb. 1).

2  Breng het compressieverband met 
polstering onder volledige spanning 
aan met twee circulaire slagen om 

de voetwortel (afb. 2), neem de hiel mee (afb. 3) 
en ga met ongeveer 50% overlap over op het 
been tot circa 2 cm onder het fibulakopje. Knip 
het overtollige verbandmateriaal af en fixeer het 
uiteinde (afb. 4).

3  Alvorens het cohesieve compressieverband 
(nr. 2) aan te brengen, zorgt u ervoor dat de voet 
in een rechte hoek (90°) ligt om een maximale 
beweging van het gewricht te behouden. Breng 
het cohesieve compressieverband net als de 
eerste verbandlaag onder volledige spanning aan, 
om te beginnen met twee circulaire slagen om 
de voetwortel. Rol het compressieverband onder 
volledige spanning (Safe-Loc) af over de rug 
van de voet. Bij een lange voet kunt u een extra 
circulaire slag om het midden aanbrengen (afb. 5).

4  Rol het verband (in visgraatverband) (afb. 6) over 
het been. Zorg ervoor dat u het verband onder 
volledige spanning aanbrengt. Ga op dezelfde 
wijze verder (afb. 7).

5  Breng deze verbandlaag aan tot circa 3 cm 
onder het fibulakopje. Knip het overtollige 
verbandmateriaal af (afb. 8) en fixeer het uiteinde 
indien nodig met pleisters. Zorg ervoor dat de 
lagen aan elkaar blijven zitten.

6 Het verband is aangelegd (afb. 9).
 


