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■■ Caresia™-verbanden zijn gebruiksklare 
onderverbanden, ontwikkeld om 
compressietherapie te vereenvoudigen 
en te verbeteren door traditionele 
polstering of onderlagen 
overbodig te maken.
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Overzicht
Caresia™-verband, een goede keus!

Vermindert de tijd die u kwijt bent met zwachtelen1. 
U houdt meer tijd over voor andere behandelingen, 
zoals manuele lymfdrainage.

De schuimtechnologie helpt stug fibrotisch weefsel 
te verzachten1 terwijl het materiaal toch aangenaam 
aanvoelt op de huid.

Aangename en comfortabele stof.

Kan voor eenvoudige verzorging van het verband 
in de machine worden gewassen en gedroogd.

Caresia™-verbanden zijn gebruiksklare onderverbanden die door 
medische professionals zijn ontwikkeld om compressietherapie te 
vereenvoudigen en te verbeteren door onderlagen van traditioneel 
zwachtelen overbodig te maken. Caresia-verbanden besparen 
u en uw patiënten tijd, met een goed resultaat als uitkomst. 
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MCP tot oksel

Schuif de Caresia™ over de arm en breng 
de korterek zwachtel, zoals Rosidal® K, 
er overheen aan. Zwachtels niet bijgeleverd.

Ga voor meer informatie naar www.Lohmann-Rauscher.nl
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Caresia™ 
Verbanden voor de bovenste extremiteit

■■ Biedt volledige bedekking van de hand, vanaf de vingertoppen 
tot en met de pols.

■■ Unilateraal ontwerp, geschikt voor zowel de linker- als 
de rechterhand.

■■ Kan op zichzelf gedragen worden als een handschoen of in 
combinatie met een onderverband voor de arm — zoals het 
Caresia-verband van pols tot oksel — voor volledige bedekking 
van de vingers, de hand en de arm.

■■ Vervaardigd met individuele vingerspreiders.

■■ Biedt bedekking van de metacarpus tot en met de pols.

■■ Voor behoud van functionaliteit en beweging van de vingers.

■■ Unilateraal ontwerp, geschikt voor zowel de linker- als 
de rechterhand.

■■ Kan op zichzelf gedragen worden als een vingerloze handschoen 
of in combinatie met een onderverband voor de arm — zoals het 
Caresia-verband van pols tot oksel — voor volledige bedekking 
van de handpalm en de arm. 

■■ Vervaardigd met individuele vingerspreiders.

■■ Biedt volledige armbedekking van de metacarpus tot de oksel. 
Maakt zwachtelen van individuele vingers mogelijk.

■■ Verbanden specifiek voor de linker- en rechterarm, ontwikkeld 
met tunnels parallel aan de collaterale lymfebanen.

■■ Biedt volledige armbedekking van de pols tot de oksel.

■■ Ontwikkeld om de patiënt de optie te bieden het te dragen als een 
enkelvoudig verband of in combinatie met een handschoen — 
zoals de Caresia-handschoen met of zonder vingers. 

■■ Verbanden specifiek voor de linker- als de rechterarm, ontwikkeld 
met tunnels parallel aan de collaterale lymfebanen.

Handpalm tot oksel

Pols tot oksel

Handschoen

Handschoen zonder vingers 
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Handpalm tot oksel Armlengte: 59–65 cm (lC-G)

Beschrijving
Omtrek handpalm 

(cA)
Omtrek pols  

(cC)
Omtrek biceps 

(cG)
Artikelnummer Z-indexnummer

Small (links) 15–19 cm 13,5–17 cm 20–30 cm 104384 15819027

Small (rechts) 15–19 cm 13,5–17 cm 20–30 cm 104387 15970817

Medium (links) 19–23 cm 17–22 cm 30–40 cm 104383 15819051

Medium (rechts) 19–23 cm 17–22 cm 30–40 cm 104386 15970825

Large (links) 23–28 cm 22–28 cm 40–50 cm 104382 15819078

Large (rechts) 23–28 cm 22–28 cm 40–50 cm 104385 15970833

Handschoen Lengte: tot 26 cm (lA-C)

Beschrijving Omtrek handpalm (cA) Omtrek pols (cC) Artikelnummer Z-indexnummer

Small 15–19 cm 13,5–17 cm 104378 15818950

Medium 19-23 cm 17-22 cm 104377 15818969

Large 23-28 cm 22-28 cm 104376 15818977

Handschoen

Handschoen zonder vingers Lengte: tot 18 cm (lA-C)

Beschrijving Omtrek handpalm (cA) Omtrek pols (cC) Artikelnummer Z-indexnummer

Small 15–19 cm 13,5–17 cm 104381 15818985

Medium 19–23 cm 17–22 cm 104380 15818993

Large 23–28 cm 22–28 cm 104379 15819000

Handschoen zonder vingers

Handpalm tot oksel

Pols tot oksel

Pols tot oksel Armlengte: 47–53 cm (lC-G)

Beschrijving Omtrek pols (cC) Omtrek biceps (cG) Artikelnummer Z-indexnummer

Small (links) 13,5–17 cm 20–30 cm 104390 15819086

Small (rechts) 13,5–17 cm 20–30 cm 104393 15971767

Medium (links) 17–22 cm 30–40 cm 104389 15819108

Medium (rechts) 17–22 cm 30–40 cm 104392 15970841

Large (links) 22–28 cm 40–50 cm 104388 15819116

Large (rechts) 22–28 cm 40–50 cm 104391 15970868

Breng een korterek zwachtel aan — zoals Rosidal® K —  
om compressie te geven. Zwachtels niet meegeleverd.



Caresia™ 
Verbanden voor de 
onderste extremiteit

6

Voet

Bovenbeen

■■ Biedt bedekking van de teen tot en met de enkel (gesloten teen).

■■ Wordt per stuk verkocht.

■■ Biedt bedekking van het bovenbeen van de onderkant van 
de patella tot de lies.

■■ Een taps toelopend design maakt flexie mogelijk. 

■■ Verkrijgbaar in diverse lengtes en maten voor een zo goed 
mogelijke pasvorm. 

■■ Combineer met een Caresia-verband onder de knie voor 
volledige bedekking van het been.

Onderbeen
■■ Biedt bedekking van de tenen tot de onderkant van de patella.

■■ Verkrijgbaar in diverse lengtes en maten voor een zo goed 
mogelijke pasvorm.

■■ Combineer met een Caresia-verband voor het bovenbeen 
voor volledige bedekking van het been.
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Kort Lengte bovenbeen: 28–36 cm (lG-E)

Beschrijving Omtrek lies (cG) Artikelnummer Z-indexnummer

Small 50–70 cm 104370 15819531

Medium 60–80 cm 104369 15819523

Large 70–90 cm 104368 15819515

Standaard Lengte bovenbeen: 33–41 cm (lG-E)

Beschrijving Omtrek lies (cG) Artikelnummer Z-indexnummer

Small 50–70 cm 104366 15819361

Medium 60–80 cm 104365 15819388

Large 70–90 cm 104364 15819396

Lang Lengte bovenbeen: 39–47 cm (lG-E1)

Beschrijving Omtrek lies (cG) Artikelnummer Z-indexnummer

Small 50–70 cm 104374 15819418

Medium 60–80 cm 104373 15819434

Large 70–90 cm 104372 15819442

Voet

Beschrijving Lengte voet (IZ) Omtrek enkel (cB) Artikelnummer Z-indexnummer

Small 20–25 cm 22–28 cm 104354 15819469

Medium 25–30 cm 28–34 cm 104353 15819485

Large 30–35 cm 34–40 cm 104352 15819493

Voet

Bovenbeen

Onderbeen
Kort Lengte onderbeen: 34–40 cm (IC)

Beschrijving Omtrek enkel (cB) Omtrek onderbeen (cC) Artikelnummer Z-indexnummer

Small 22–28 cm 30–40 cm 104360 15819337

Medium 28–34 cm 40–50 cm 104359 15819329

Large 34–40 cm 50–60 cm 104358 15819310

Standaard Lengte onderbeen: 40–46 cm (lC)

Beschrijving Omtrek enkel (cB) Omtrek onderbeen (cC) Artikelnummer Z-indexnummer

Small 22–28 cm 30–40 cm 104357 15819507

Medium 28–34 cm 40–50 cm 104356 15819477

Large 34–40 cm 50–60 cm 104355 15819450

Lang Lengte onderbeen: 46–52 cm (lC)

Beschrijving Omtrek enkel (cB) Omtrek onderbeen (cC) Artikelnummer Z-indexnummer

Small 22–28 cm 30–40 cm 104363 15819426

Medium 28–34 cm 40–50 cm 104362 15819353

Large 34–40 cm 50–60 cm 104361 15819345

Breng een korterek zwachtel aan — zoals Rosidal® K —  
om compressie te geven. Zwachtels niet meegeleverd.



Stap 1 Stap 1Stap 1

Caresia™ 
Aanbrenginstructies

Voor het geven van compressie dient er een korterek zwachtel zoals Rosidal® K 
over het Caresia™-verband te worden aangelegd, zoals uitgelegd door een 
hiervoor opgeleide zorgverlener. Aanvullende aanbrenginstructies treft u aan 
in de Caresia-gebruikshandleidingen die bij elk verband worden meegeleverd.
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Start bij de basis 
van de tenen 
en breng 
de korterek 
zwachtels 
stevig aan 
over de Caresia.

Schuif de Caresia 
voorzichtig over 
de voet. Pas aan 
voor comfort.

Begin bij de handpalm en breng 
de korterek zwachtels stevig 
aan over de Caresia.

Sla het verband 
voorzichtig open over 
de bovenarm en let 
erop dat de naad over 
de bovenkant van de 
arm loopt. Begin bij 
de handpalm en 
breng de korterek 
zwachtels stevig 
aan over de 
Caresia.

Schuif de Caresia over 
de hand. Pas aan 
voor comfort.

Sla het bovenste deel 
van de Caresia terug 
over het onderste 
deel. Schuif het 
dubbelgevouwen 
verband over de 
hand en daarna 
over de onderarm. 
Pas aan voor 
comfort.

Start bij de knie en 
breng de korterek 
zwachtels stevig 
aan over de Caresia.

Schuif de Caresia 
voorzichtig over 
de knie en over 
het bovenbeen. 
Pas aan voor 
comfort.

Laat het Caresia-
onderbeen- en 
bovenbeenveerband 
elkaar overlappen, 
en breng korterek 
zwachtels stevig aan 
over de Caresia-
verbanden.

Schuif het 
bovenbeenverband 
over het bovenbeen 
en schuif daarna het 
onderbeenverband 
op zijn plaats. Pas aan 
voor comfort.

Sla het verband 
voorzichtig terug 
over het onderbeen. 
Start bij de basis van 
de tenen en breng de 
korterek zwachtels 
stevig aan over 
de Caresia.

Sla het bovenste deel 
van de Caresia terug 
over het onderste 
deel, en schuif het 
voorzichtig over 
de voet en het 
onderbeen. 
Pas aan voor  
comfort.

Arm

Stap 2 Stap 2Stap 2

Hand Voet

Stap 1 Stap 1Stap 1
Onderbeen

Stap 2 Stap 2Stap 2

Bovenbeen Onder- en bovenbeen



9Ga voor meer informatie naar www.Lohmann-Rauscher.nl

Protocollen voor behandeling van lymfoedeem met meerlaagse verbanden
Christine Heim, MD, directeur van de Dr. Vodder Akademie Walchsee; Wittlinger Lymphedema Clinic
Geschreven door de medewerkers van L&R USA INC.

Achtergrond

Doel

Conclusies

Referenties

Voornaamste punten

Het doel was te bepalen wat de verbeteringen in het dagelijks leven waren als gevolg van één enkele verandering van het 
behandelprotocol: het gebruik van Caresia-onderverband in plaats van de standaard methode bestaande uit meerdere lagen.  
Deze factoren waren onder andere: Pasvorm, Zwachteltijd, Mobiliteit, Effect op fibrose, Verdraagbaarheid voor de huid en Acceptatie6.

van de deelnemers gaf aan het gevoel te hebben dat de pasvorm beter 
was met Caresia™38%

Bij 41%
Bij 34%

46%
43%

van de deelnemers was de behandeltijd met Caresia™ korter

van de deelnemers werd de fibrose verder verminderd met Caresia™

van de deelnemers had een betere verdraagbaarheid van de huid met Caresia™

van de deelnemers verdroeg het continue behandelprotocol (24 uur per dag, 
7 dagen per week) beter met Caresia™

Een significant aantal deelnemers merkte verbeteringen in vijf van de zes factoren voor kwaliteit van leven tijdens het 
Caresia-verband protocol. Omdat de kwaliteit van leven van de patiënt een belangrijke overweging is, kan Caresia een 
voorkeursbehandeling zijn tijdens de actieve behandelingsfase.

“Ik ben samen met de meeste behandelaars en patiënten van mening dat Caresia een verrijking is van de behandeling 
van lymfoedeem, in het bijzonder als de patiënt fibrotische veranderingen heeft.”
Dr. Christine Heim, Directeur van de Dr. Vodder Akademie Walchsee; Wittlinger Lymphedema Clinic

1. International Society of Lymphology. The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema. Consensus document of the International Society 
of Lymphology. Lymphology 36(2): 84-91, 2003.

2. Lymphoedema Framework. Best practices for the management of lymphoedema. International consensus. London: MEP Ltd, 2006.
3. Badger CM, Peacock JL, Mortimer PS. A randomized, controlled, parallel-group clinical trial comparing multilayer bandaging followed  

by hosiery versus hosiery alone in the treatment of patients with lymphedema of the limb. Cancer 88 (12): 2832-7, 2000.
4. Moseley AL, Carati CJ, Piller NB. A systematic review of common conservative therapies for arm lymphoedema secondary  

to breast cancer treatment. Annals of Oncology 18: 639-646, 2007.
5. Johansson K et al. Low intensity resistance exercise for breast cancer patients with arm lymphedema with or without compression sleeve.  

Lymphology 38(4):167-180, 2005.
6. Acceptance was determined by the duration of time each participant followed the protocol.

Meerlaagse verbanden zorgen voor compressie die tijdens de actieve/intensieve behandelingsfase van groot belang is1,2,3. 
Het is aangetoond dat compressie in combinatie met manuele lymfedrainage een van de meest effectieve behandelingsopties is4,5.  
Dokter Heim van de Dr. Vodder Akademie Walchsee en de Wittlinger Lymphedema Clinic voerde een vergelijkend onderzoek 
en een productevaluatie uit onder 29 patiënten die eerder waren behandeld in de befaamde Wittlinger Lymphedema Clinic. 
De statistieken zijn gebaseerd op één criterium: de introductie van het Caresia™-verband behandelprotocol.

Caresia™ 
Vergelijkend onderzoek



Caresia™ 
Maat opnemen

Het opnemen van de maat voor Caresia is simpel en eenvoudig. 
Noteer de lengte en de omtrek van de lichaamsdelen waarvoor 
het verband wordt besteld, van distaal naar proximaal.
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Omtrek lies

Grootste  
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Opmeten van de arm:
Meet de arm in een ondersteunde en ontspannen houding 
met de elleboog iets gebogen. De meetpunten hebben 
betrekking op de volgende anatomische referentiepunten:

Omtrekpunten: 
cA    Breedste punt van de handpalm, net onder 

de metacarpale falangeale gewrichten
cC   Smalste punt van de pols
cF  Breedste gedeelte van de biceps

Lengtes:
lA-C  De afstand tussen punt A (breedste punt van de 

handpalm, net onder de metacarpale falangeale 
gewrichten) en punt C (smalste punt van de pols)

lC-G  De afstand tussen punt C (smalste punt van 
de pols) en punt G (bovenkant van de arm, 
net onder de okselplooi)

NB c = omtrek, l = afstand

Opmeten van het been:
Vraag de patiënt te gaan staan, als dat mogelijk is. 
Markeer en meet het been als volgt:

Omtrekpunten: 
cG 2 cm onder de bilplooi 
cC  Breedste gedeelte van het onderbeen
cB  2 cm boven de malleolus

Lengtes:
lZ  Hiel tot de basis van de tenen
lD   lD De afstand tussen punt D  

(2 cm onder de fossa poplitea) en de grond
lG-E1  De afstand tussen punt G (2 cm onder de bilplooi) 

en punt E1 (5 cm boven de knie, gemeten van het 
middelpunt van de knieschijf)

NB c = omtrek, l = lengte
Volg bij alle lengtemetingen de lichaamscontouren.



Indicaties

■■ Lymfoedeem (indien gebruikt met zwachtels of andere 
verbanden) 

■■ Oedeem (niet-bloedgerelateerd) (indien gebruikt met 
zwachtels of andere verbanden)

Contra-indicaties

■■ Arteriële insufficiëntie of degeneratie / EAI <0,8

■■ Matige tot ernstige perifere arteriële aandoening

■■ Onbehandeld congestief hartfalen

■■ Onbehandelde infectie (zoals cellulitis)

■■ Verslechterd gevoel (zoals perifere neuropathie)

■■ Ernstige cognitieve stoornis

■■ Allergieën of overgevoeligheden voor het materiaal

■■ Niet aanbevolen voor gebruik op open (d.w.z. onbedekte) 
wonden

 

Caresia™ 
Onderhoudsinstructies
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Onderhoudsinstructies voor Caresia

Wassen

■■ Wassen in de machine met een mild wasmiddel 

■■ Geen wasverzachter, bleekmiddel of andere 
toevoegingen gebruiken

■■ Niet chemisch reinigen

Drogen

■■ Drogen in de droger bij een lage temperatuur 
en een korte droogcyclus

■■ Niet strijken

Materiaal

■■ Polyurethaan, nylon, spandex/elastaan  
Niet gemaakt met natuurrubberlatex.



Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien
Lohmann & Rauscher B.V. · Antennestraat 86-B · NL-1322 AS Almere
VELCRO® is een geregistreerd handelsmerk van Velcro Industries B.V. 20

01
88

3 
08

17
 n

l


