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  Zet de voet in een hoek van 90 graden. 
Start met een circulaire toer boven op 
de voet, begin bij de kleine teen. Bij 
grote voeten zijn eventueel 2 slagen 
nodig.

  Draai de schuimzwachtel over de 
enkel heen, zodanig dat het midden 
van de zwachtel het enkelgewricht 
bedekt. De onderkant van de hiel 
wordt niet ingepakt.
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  Draai de schuimzwachtel met minimale 
overlap circulair naar boven, tot twee 
vingers onder de knie. Gebruik net  
voldoende spanning om de contouren 
van het been te volgen. Knip overtollig 
materiaal af en fixeer met een pleister.
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  Zet de voet in een hoek van 90 
graden. Start met een circulaire toer 
boven op de voet, te beginnen bij 
de kleine teen. Bij grote voeten zijn 
eventueel 2 slagen nodig. Houd 
continu optimale spanning op de rol.

  Vervolg met 2 slagen om de hiel in 
te pakken. De eerste toer 1/3 om 
de hiel en 2/3 om de achillespees.
De 2e tour 1/3 om de hiel en 2/3 
om de voet. Houd continu optimale 
spanning op de rol.

   Sla nu één toer om de enkel en  
draai vervolgens de compressie- 
zwachtel met 50% overlap circulair 
naar boven, tot twee vingers onder 
de knie. Houd continu optimale  
spanning op de rol.
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Zwachtelinstructie Advieskaart

Rosidal® soft onderlaag (schuimzwachtel)

8

  Druk de Rosidal® haft goed aan om 
deze volledig te fixeren.

7

  Knip zo nodig overtollig materiaal af en 
fixeer eventueel met een pleister.

Rosidal® haft bovenlaag (cohesieve korte rek zwachtel)
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Rosidal® haft Cohesieve korte rek zwachtel
5 m (uitgerekte lengte)

Afmetingen (cm x m) 
niet-steriel, indivdueel in vouwdoos

REF Z-Index nr.

6 x 5 31973 16024443

8 x 5 31974 16024451

10 x 5 31975 16024478

12 x 5 31976 16024486

steriel, afzonderlijk verpakt

8 x 5 31970 16024419

10 x 5 31971 16024427

12 x 5 31972 16024435

Rosidal® soft Schuimverband
2,0 m (ongerekte lengte), met verbandhaakjes

Dikte (cm) Afmetingen (cm x m)  
per paar in vouwdoos

REF Z-Index nr.

0,2 10 x 2 13016 15572080

2,5 m (ongerekte lengte), met verbandhaakjes

0,3 10 x 2,5 23110 14925869

0,4 10 x 2,5 23111 14925877

0,4 12 x 2,5 23112 14925885

0,4 15 x 2,5 23113 14925893


