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Inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij
electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. © Copyright Varodem BV 2020.

Alle informatie in deze brochure met betrekking tot vormgeving, afwerking, product-technische gegevens en opties was cor-
rect op het moment van het ter perse gaan. Aangezien Varodem voortdurend aan mogelijke verbeteringen van haar producten 
werkt en deze eventueel direct doorvoert, kunnen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Voor de meest 
recente informatie over zowel nieuwe ontwikkelingen, prijzen, productopties alsmede de leverbaarheid van de diverse acces-
soires, kunt u contact opnemen met onze helpdesk, telefoon 0475 589 302, of kijk op www.varodem.nl.

= zonder naad = met naad



Varodem produceert en levert een uitgebreid assortiment 
compressiehulpmiddelen. Van traditioneel tot innovatief, 
onze compressiehulpmiddelen bevestigen de goede naam die Varodem 
in de afgelopen decennia heeft opgebouwd.

Het volledige assortiment is, mede dankzij jarenlange ervaring op het gebied 
van compressietherapie, zeer zorgvuldig samengesteld. Elke productgroep is 
bestemd voor een specifieke patiëntengroep. 

Zo kunt u bij Varodem terecht voor gepersonaliseerde therapeutische 
elastische kousen maar ook voor geconfectioneerde kousen. 
Met onze veelzijdige maattabellen, voor zowel kousen met naad als zonder 
naad, zult u zeker uit de voeten kunnen.

In de laatste jaren zijn er diverse nieuwe productgroepen toegevoegd 
aan het Varodem assortiment, van innovatieve zwachtelsystemen tot 
lichaamsverbanden en van compressie voor het midline gebied tot moderne 
meetinstrumenten. Of het nu onze verbandmiddelen, zwachtelsystemen of 
therapeutische elastische kousen betreft, Varodem stelt altijd de mens centraal. 
Wij zeggen dan ook niet voor niets: Varodem, All about People!

Service staat bij Varodem hoog in het vaandel. Heeft u hulp nodig bij uw 
bestelling dan horen wij dat graag. Onze helpdesk is bereikbaar van 
8.30 - 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag om u telefonisch te woord 
te staan. Onze productspecialisten komen graag bij u op locatie om uitleg en 
demonstraties te geven van het Varodem assortiment.
Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Telefoonnummer: 0475 589 302
E-mailadres: info@varodem.nl

Varodem
The Compression 
Company

Confectie of gerpersonaliseerd 
In deze catalogus is de term maatwerk aangepast naar ‘gepersonaliseerd’.  
Dit heeft alles te maken met vernieuwde wet- en regelgeving (MDR 2020).



Therapeutische
elastische kousen



Beenkous

Met naad / vlakbrei

Zacht

Makkelijk aantrekken

Gepersonaliseerd en confectie

Ouderenzorg

Anatomische hiel

Twee maattabellen

Kernwoorden

Model

Productkeuze

• Eurotex 2, natuurrubber, gepersonaliseerd en confectie, beige en zwart

 Bij intensieve huidverzorging
• Eurotex 2 XT, kunstrubber, gepersonaliseerd, beige en zwart

Toepassing

• Widmer 1 + 2 (voor meer info zie: www.varodem.nl/widmer)
• CVI met als gevolg varices 
• Nabehandeling flebitis 
• Consolideren licht tot mild oedeem 
• Lipoedeem 

Kenmerken

• Gemakkelijk hanteerbaar door beperkte lengte-elasticiteit
• Zachte en comfortabele kous
• Middelhoge stiffness
• Breed inzetbaar dankzij veelzijdige maattabel (ook voor conisch gevormde benen)
• Erg geschikt voor minder mobiele mensen (met krachtverlies)
• Standaard voorzien van een anatomische hiel

Opties

Confectie en gepersonaliseerd
• Siliconenband 3 cm 
• Met of zonder teenstuk 
• Schuine voorvoet 

Gepersonaliseerd
• Siliconenband 3 of 5 cm 
• Elastische band 3 of 5 cm 
• Schuine afwerking op D
• Verstevigde hiel

Kleuren

Beige Zwart

Omschrijving
Eurotex 2 is een zachte en soepele kous. De beperkte lengterek staat garant voor een 
goede hanteerbaarheid en is speciaal ontwikkeld voor de verzorging van ouderen 
en mensen met krachtverlies en/of mobiliteitsverlies. Eurotex 2 is breed inzetbaar en 
comfortabel in gebruik. Deze kous wordt standaard geleverd met anatomische hiel 
passend bij de doelgroep.

Eurotex 2 confectie is verkrijgbaar in AD. 
Eurotex 2 is op verzoek gepersonaliseerd in meerdere uitvoeringen leverbaar. Informeer naar de mogelijkheden. 

siliconenband (3 of 5 cm)

schuine voorvoet

teenstuk

elastische band (3 of 5 cm)

AD

Eurotex 2 AD

Meer maatinformatie? Raadpleeg onze confectietabellen. 

Eurotex 2
Ccl. 2

confectie en gepersonaliseerd

Eurotex 2
Ccl. 2

confectie en gepersonaliseerd

1.1

MET NAAD

8 9

Artikelnr.:
• Eurotex 2: V142
• Eurotex 2 XT: V412



Modellen

Productkeuze

• Eurostar 2, natuurrubber, gepersonaliseerd en confectie, beige en zwart 

 Bij intensieve huidverzorging
• Eurostar 2 XT, kunstrubber, gepersonaliseerd, beige en zwart, AD 

 Bij een gevoelige huid (de zachtste kous ooit!)
• Eurostar 2 Sense, natuurrubber met klimavezel, gepersonaliseerd en confectie 
 Sense-kous wordt vervaardigd met Tencel®, een 100% natuurlijke vezel met 
 bijzondere eigenschappen. Zo is deze kous opvallend zacht en huidvriendelijk, 
 bijzonder sterk, eenvoudig in onderhoud en reiniging, zorgt voor een thermische   
 balans en is ideaal voor kinderen.

Toepassing

• Widmer 1 + 2 (voor meer info zie: www.varodem.nl/widmer)
• Manifeste veneuze oedemen 
• Lipoedeem

Kenmerken

• De ultieme hardloper binnen het assortiment
• Zeer breed inzetbaar
• Gemiddeld hoge stiffness
• Hoge therapeutische waarde en duurzaamheid
• Aangenaam draagcomfort
• Optimaal gebruiksgemak
• Geschikt voor mensen met een actieve levensstijl

Opties

Confectie en gepersonaliseerd
• Siliconenband 3 cm 
• Met of zonder teenstuk 
• Schuine voorvoet   

Gepersonaliseerd
• Siliconenband 3 of 5 cm 
• Elastische band 3 of 5 cm 
• Schuine afwerking op D en G 
• Hiel 90°
• Kniebocht
• Gulp
• Verstevigde hiel

Kleuren

Beige Zwart

Meer maatinformatie? Raadpleeg onze confectietabellen. 

Omschrijving
Eurostar 2 kan bij het overgrote deel van de therapeutische behoeftes ingezet 
worden. Deze kous heeft een grote lengte-elasticiteit en is duurzaam en comfortabel. 
Eurostar 2 is zeer geschikt voor patiënten met een actieve levensstijl en voor 
compressie bij kinderen. Heupstukken en broeken worden in één stuk gemaakt 
zonder naden ter hoogte van de liezen.

Beenkous

Met naad / vlakbrei

Voor actieve mensen

Duurzaam 

Comfortabel en sterk

Gepersonaliseerd en confectie 

Natuur- en kunstrubber

Kernwoorden

AD ATFTAG FTCG CTAGT AT AB A-A1

siliconenband (3 of 5 cm)

schuine voorvoet

teenstuk

elastische band (3 of 5 cm)

Eurostar 2 AD

Eurostar 2 / Eurostar 2 Sense confectie is verkrijgbaar in AD. 
Eurostar 2 is op verzoek gepersonaliseerd leverbaar in meerder uitvoeringen. Informeer naar de mogelijkheden. 

Eurostar 2 
Ccl. 2

confectie en gepersonaliseerd

Eurostar 2 
Ccl. 2

confectie en gepersonaliseerd

1.2

MET NAAD

10 11

Artikelnr.:
• Eurostar 2: V292
• Eurostar 2 XT: V244
• Eurostar 2 Sense: V122



Productkeuze

• Euroform 3, natuurrubber, gepersonaliseerd en confectie, beige en zwart 
• Euroform 4, natuurrubber, gepersonaliseerd, beige en zwart 
• Euroform 4S, natuurrubber, gepersonaliseerd, beige

Verschil tussen de Euroform 4 en de 4S? Euroform 4S is de overtreffende trap van de 
Euroform 4.  Is er behoefte aan hoge compressie dan is de meest voor de hand liggende 
keuze de Euroform 4. In uitzonderlijke situaties, daar waar nog meer compressie nodig is, 
kiest u voor Euroform 4S. 

Toepassing

• Widmer 2 + 3 (voor meer info zie: www.varodem.nl/widmer)
• Post-trombotisch syndroom 
• Lymfoedeem (met sterke oedeemneiging) 
• Lipoedeem 
• Beteugelen en voorkomen recidiverende complicaties 

Kenmerken

• Hoge therapeutische waarde
• Hoge stiffness
• Goed te combineren met polsters
• Ideaal gereedschap in handen van de compressiespecialist

Opties

Confectie (Ccl.3) en gepersonaliseerd
• Siliconenband 3 cm 
• Met of zonder teenstuk 
• Schuine voorvoet   
 

Gepersonaliseerd
• Siliconenband 3 of 5 cm 
• Elastische band 3 of 5 cm 
• Schuine afwerking op D en G
• Hiel 90° (Ccl. 3)*
• Kniebocht 
• Gulp
• Verstevigde hiel

Kleuren

Beige Zwart

Modellen

Meer maatinformatie? Raadpleeg onze confectietabellen. 

Omschrijving
Euroform is het ideale product voor mensen die behoefte hebben aan 
compressiezorg in de hogere drukklasse. Deze veel ingezette kous staat voor een 
aangenaam draagcomfort, hoge therapeutische waarde en duurzaamheid. 

Euroform heupstukken en broeken worden in één stuk gemaakt zonder naden ter 
hoogte van de liezen.

* De Ccl. 4 kousen zijn standaard voorzien van een anatomische hiel van 90°. Dit verhoogt het 
draagcomfort van Ccl. 4 kousen aanzienlijk.

Beenkous

Natuurrubber

Met naad / vlakbrei

Hoge therapeutische waarde 

Gepersonaliseerd en confectie 

(Ccl.3) 

Gepersonaliseerd (Ccl.4) 

Kernwoorden

AD ATFTAG FTCG CTAGT AT AB

siliconenband (3 of 5 cm)

schuine voorvoet

teenstuk

elastische band (3 of 5 cm)

Euroform 3 AG

Euroform 3 confectie is verkrijgbaar in AD.

Euroform 3/4/4S
Ccl. 3 en 4

Euroform 3/4/4S
Ccl. 3 en 4

confectie (Ccl.3) en gepersonaliseerd

1.3

confectie (Ccl.3) en gepersonaliseerd

MET NAAD

12 13

Artikelnr.:
• Euroform 3: V143
• Euroform 4: V154
• Euroform 4S: V174



Modellen

Product

Souplesse Light, kunstrubber, confectie en gepersonaliseerd

Toepassing

• Widmer 1 (voor meer info zie: www.varodem.nl/widmer)
• Restless legs
• Preventie trombose
• Consolidatie bij spataderbehandelingen
• Lichte varices 
• Ter voorkoming van lichte zwelling bij lang zitten, staan of reizen

Kenmerken

• Lichte drukklasse 2 
• Fijne en dunne kous
• Transparant
• Grote acceptatie bij de drager
• Grote lengte-elasticiteit, niet geschikt bij krachtverlies
• Vet- en zonbestendig

Opties

• Siliconenband 3 cm
• Siliconenband 5 cm
• Met of zonder teenstuk
• Gulp

Kleuren

Beige

Lichtbeige 

Bruin

Grijs

Zwart

Meer maatinformatie? Raadpleeg onze confectietabellen. 

Omschrijving
Souplesse Light is een transparante en dunne kous. Deze kous geeft een lichte 
drukklasse 2 druk en zorgt voor grote acceptatie bij de drager. Vanwege de grote 
lengte-elasticiteit is deze kous niet geschikt bij krachtverlies.

grijs

bruin

zwart

Beenkous

Zonder naad / rondbrei

Kunstrubber

Transparant en licht

In zes kleuren

Kernwoorden

AD ATMAG AGT AT

Souplesse Light AG lichtbeige

Souplesse Light
Ccl. 2

confectie en gepersonaliseerd

Souplesse Light
Ccl. 2

confectie en gepersonaliseerd

1.4

ZONDER NAAD

14 15

Artikelnr.:
• 6402



Model

Product

Souplesse Cotton, kunstrubber, gepersonaliseerd en confectie, uitsluitend met  
teenstuk

Toepassing

• Widmer 1 + 2 (voor meer info zie: www.varodem.nl/widmer)
• Restless legs
• Licht oedeem
• Ter voorkoming van lichte zwelling bij lang zitten en reizen
• Ideale reiskous

Kenmerken

• Duurzame kous
• Fijne ribstructuur
• Katoen als hoofdbestanddeel
• Grote lengte-elasticiteit
• Voorzien van een stevige boord
• Geschikt voor man en vrouw
• Vet- en zonbestendig

Optie

• Siliconenband 3 cm

Kleuren

Beige

Zwart

Donkerblauw

Meer maatinformatie? Raadpleeg onze confectietabellen. 

Omschrijving
Souplesse Cotton is een duurzame en fijne kous. Door de ribstructuur heeft 
deze kous een sportieve en stoere uitstraling. Souplesse Cotton heeft katoen als 
hoofdbestanddeel en is voorzien van een stevige boord. De grote lengte-elasticiteit 
maakt dat deze kous ideaal is voor mensen met een actieve levensstijl. 

teenstuk

ribstructuur 

boord

AD

Beenkous

Zonder naad / rondbrei

Kunstrubber

Met ribstructuur

Met katoen

Kernwoorden
Souplesse Cotton AD beige

Souplesse Cotton
Ccl. 2

confectie en gepersonaliseerd

Souplesse Cotton
Ccl. 2

confectie en gepersonaliseerd

1.5

ZONDER NAAD

16 17

Artikelnr.:
• 6302



Modellen

Product

Souplesse Select, kunstrubber, confectie en gepersonaliseerd

Toepassing

• Widmer 1 + 2 (voor meer info zie: www.varodem.nl/widmer)
• Restless legs
• Preventie trombose
• Consolidatie bij spataderbehandelingen
• Varices 
• Ter voorkoming van lichte zwelling bij lang zitten, staan of reizen

Kenmerken

• Breed inzetbare kous
• Krachtige werking
• Stevige structuur
• Grote lengte-elasticiteit, voor een actieve levensstijl
• Aangenaam draagcomfort
• Erg geschikt als korte en lange kous
• Vet- en zonbestendig

Opties

• Siliconenband 3 cm
• Siliconenband 5 cm
• Met of zonder teenstuk
• Gulp

Kleuren

Beige

Zwart

Blauw

Donkergrijs

Meer maatinformatie? Raadpleeg onze confectietabellen. 

Omschrijving
Souplesse Select is een krachtige kous met veel lengterek. Dit maakt dat deze kous 
bij uitstek geschikt is als lange kous en voor actieve mensen. Souplesse Select is 
aangenaam in het dragen en zeer duurzaam. 

zwart

donkergrijs

beige

Beenkous

Zonder naad / rondbrei

Kunstrubber

Grote lengte-elasticiteit

Krachtig

In vier kleuren

Kernwoorden

AD ATMAG AGT AT

Souplesse Select AT blauw

Souplesse Select
Ccl. 2

Souplesse Select
Ccl. 2

confectie en gepersonaliseerd

1.6

ZONDER NAAD

confectie en  
gepersonaliseerd

18 19

Artikelnr.:
• 6202



Modellen

Productkeuze

• Souplesse Classic 2, kunstrubber, confectie en gepersonaliseerd (Ccl.2)
• Souplesse Classic 3, kunstrubber, confectie en gepersonaliseerd (Ccl.3)

Toepassing

Toepassing Souplesse Classic 2
• Widmer 1 + 2*
• Restless legs
• Varices 
• Mild oedeem

Toepassing Souplesse Classic 3
• Widmer 2 + 3*
• Oedeemvorming
• Diep veneuze trombose (DVT)
• Zware varices
• Lipoedeem
• Beginnend lymfoedeem
• Bij grotere omvangen

Kenmerken

• Breed inzetbare kous
• Duurzame en soepele kous
• Ideale sterke kous bij zorgverlening
• Beperkte lengte-elasticiteit, groot aantrekgemak
• Aangenaam draagcomfort
• Vet- en zonbestendig

Opties

• Siliconenband 3 cm en 5 cm (confectie en gepersonaliseerd)
• Met of zonder teenstuk
• Elastische band 3 cm (gepersonaliseerd)

Kleuren

Beige

Zwart

Blauw

Donkergrijs

* Voor meer informatie over de Widmer-classificatie zie: www.varodem.nl/widmer

Meer maatinformatie? Raadpleeg onze confectietabellen. 

Omschrijving
Souplesse Classic is de hardloper binnen het Varodem rondbrei assortiment. Het is 
een sterke en soepele kous en is zeer comfortabel. Souplesse Classic is een kous met 
beperkte lengte-elasticiteit, wat maakt dat deze eenvoudig aantrekt. Het is dan ook 
de ideale kous in de zorgverlening.

siliconenband 5 cm (confectie en gepersonaliseerd)

siliconenband 3 cm (confectie en gepersonaliseerd)

teenstuk

AD

Beenkous

Kunstrubber

Zonder naad / rondbrei

Ideaal in de hulpverlening

Trekt makkelijk aan

Beperkte lengterek

Kernwoorden

AG

Souplesse Classic AD beige

Souplesse Classic
Ccl. 2 en 3

confectie en gepersonaliseerd

Souplesse Classic
Ccl. 2 en 3

confectie en gepersonaliseerd

1.7

ZONDER NAAD

20 21

NIEUWE
KLEUREN

Artikelnr.:
• 4802 (Ccl.2)
• 4803 (Ccl.3)



Modellen

Product

• Souplesse Strong, kunstrubber, gepersonaliseerd en confectie

Toepassing

• Widmer 2 + 3 (voor meer info zie: www.varodem.nl/widmer)
• Oedeemvorming
• Diep veneuze trombose (DVT)
• Zware varices
• Beginnend lymfoedeem

Kenmerken

• Aangenaam draagcomfort
• Stevige druk
• Grote lengte-elasticiteit, niet geschikt bij krachtverlies
• Vet- en zonbestendig

Opties

• Siliconenband 3 cm
• Siliconenband 5 cm
• Met of zonder teenstuk
• Gulp

Kleuren

Beige Zwart

Meer maatinformatie? Raadpleeg onze confectietabellen. 

Omschrijving
Souplesse Strong is een drukklasse 3 kous met veel lengte-elasticiteit. Dit maakt dat 
deze geschikt is voor mensen met een actieve levensstijl. De Strong geeft een stevige 
druk en een aangenaam draagcomfort. 

teenstuk

siliconenband 3 cm

Beenkous

Stevig

Zonder naad / rondbrei

Kunstrubber

Kernwoorden

AD ATMAG AGT AT

Souplesse Strong AD beige

Leverbaar tot 
01-01-2021.

Souplesse Strong
Ccl. 3

confectie en gepersonaliseerd

Souplesse Strong
Ccl. 3

confectie en gepersonaliseerd

1.8

ZONDER NAAD

22 23

Artikelnr.:
• 6203



Model

Product

• Souplesse Select arm, kunstrubber, confectie

Toepassing

• Nabehandeling trombose
• Mild lymfoedeem

Kenmerken

• Krachtige werking
• Stevige structuur
• Grote lengte-elasticiteit
• Aangenaam draagcomfort
• Vet- en zonbestendig
• Veelzijdige maattabel

Opties

• Siliconenband 3 cm

Kleuren

Beige Zwart

Meer maatinformatie? Raadpleeg onze confectietabellen. 

Omschrijving
Souplesse Select arm is een rondgebreide armkous met optimaal gebruiksgemak en 
een hoge therapeutische waarde. Verkrijgbaar in twaalf verschillende confectiematen 
en twee kleuren. In te zetten bij lichte oedeemvorming aan de arm.

beige

zwart

Armkous

Zonder naad / rondbrei

Kunstrubber

Grote lengte-elasticiteit

Aangenaam draagcomfort

Kernwoorden

C-G

Souplesse Select arm C-G 

Souplesse Select armkous
Ccl. 2

confectie

Souplesse Select arm
Ccl. 2

confectie

1.9

ZONDER NAAD

24 25

Artikelnr.:
• 6202/IN



Modellen

Productkeuze

Ccl. 1 en intensieve huidverzorging
• Progress 1 XT, kunstrubber, lage stiffness 

Bij intensieve huidverzorging
• Progress 2 XT, kunstrubber, middelhoge stiffness

Bij een gevoelige huid (de zachtste kous ooit!)
• Progress 2 Sense, natuurrubber met klimavezel (zeer zachte kous), 
 middelhoge stiffness

Ccl. 2
• Progress 2, natuurrubber, hoge stiffness

Ccl. 3
• Progress 3, natuurrubber, hoge stiffness

Toepassing

• Lymfoedeem
• Lipoedeem
• Post-trombotisch syndroom arm
• Arterio-veneuze malformaties

Kenmerken

• Zeer breed inzetbaar
• Hoge therapeutische waarde en duurzaamheid
• Aangenaam draagcomfort
• Optimaal gebruiksgemak

Opties

• Siliconenband 3 of 5 cm   
• Elastische band 3 of 5 cm 
• Schuin afgewerkt op G

Kleuren

Beige

Zwart

Donkerbruin (verkrijgbaar in progress 1 / 2 XT)

Donkerblauw (verkrijgbaar in progress 1 / 2 XT)

Omschrijving
De Progress armkous heeft een hoge therapeutische waarde, is duurzaamheid en is 
zeer makkelijk in gebruik. De armkousen en handschoenen zijn goed inzetbaar bij 
lymf- en lipoedeem en post-trombotische oedemen. Uitermate geschikt voor mensen 
met een actieve levensstijl vanwege de grotere lengte-elasticiteit.

Varodem armkousen zijn standaard voorzien van een anatomische elleboog-inzet 
en een naad aan de buitenzijde voor optimaal draagcomfort. De armkousen worden 
standaard recht afgewerkt op de G. De optie is een anatomisch (schuin) afgewerkte 
bovenzijde, vooral geschikt bij grote omvangen.

A-C met vingers 

Schuine afwerking

A-C met duim

Armkous

Met naad / vlakbrei

Natuur- of kunstrubber

Duurzaam en comfortabel

Grote lengte-elasticiteit

Kernwoorden

C-G A-CA-C1 A-C1 A-C

Progress 2 C-G met 3 cm siliconenband

Progress armkousen 
Ccl. 1 t/m 3

gepersonaliseerd

Progress 
Ccl. 1 t/m 3

gepersonaliseerd

1.10

MET NAAD

Tip: Combineer de Progress arm-
kousen met de Flexxie handschoen, 
een naadloze handschoen met de 
precisie van vlakbreiwerk.

26 27

Artikelnr.:
• V262 (Progress Sense)
• V232 (Progress 2)
• V233 (Progress 3)
• 2111 (Progress 1XT)
• 2112 (Progress 2XT)



Meer maatinformatie? Raadpleeg onze confectietabellen. 

Modellen

Productkeuze

• Handschoen met duim (Ccl.1 en 2)
• Handschoen met duim en vingers (Ccl.1 en 2)
• Teenkap (Ccl.1 en 2)
• Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u de Flexxie Ccl. 1 te combineren  
 met een arm- of beenkous Ccl. 2 of hoger.

Toepassing

• Mild lymfoedeem

Kenmerken

• Anatomisch gevormd
• Zachte randen
• 3D comfortzone tussen vingers en tenen
• Ademend materiaal
• Zacht en soepel
• Vet- en zonbestendig
• Veelzijdige maattabel 
• Vingers en tenen op lengte knippen mogelijk

Kleuren

Beige Zwart

Omschrijving
Het beste uit twee werelden: dankzij de hybride breitechniek beschikt u over 
naadloze handschoenen en teenkappen met de precizie van vlakbreiwerk! Bij de 
productie van de Varodem Flexxie compressie handschoenen en teenkap wordt 
gebruik gmaakt van 3D brei-technologie waardoor anatomische vorm van hand/
vingers en tenen perfect benaderd wordt. Wij hebben dan ook niet voor niets 
gekozen voor de productnaam Flexxie!

Handschoen met vingers

Handschoen met duim

Teenkap

Vlakgebreid zonder naden

Kunstrubber

Confectie

Aangenaam draagcomfort

Zacht en soepel

Lengte vingers/tenen op maat 

knippen mogelijk

Kernwoorden

A-C A-C A-A1

Flexxie handschoen

Flexxie
Ccl. 1 en 2

confectie

Flexxie
Ccl. 1 en 2

confectie

1.11

ZONDER NAAD

Tip: combineer de Flexxie handschoenen met de Progress armkousen voor extra 
draagcomfort!
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Artikelnr.:
• V301 (Teenkap, Ccl.1)
• V302 (Teenkap, Ccl.2)
• V301 (Handschoen, Ccl.1)
• V302 (Handschoen, Ccl.2)



Zwachtelsystemen



Modellen

Toepassing

•  Lymfoedeem
•  Post-traumatisch oedeem
•  Diep veneuze trombose
•  Vaatontstekingen
•  Lipoedeem

Kenmerken

• Snelle en patiëntvriendelijke oedeemreductie 
• Goed door de patiënt zelf te hanteren 
• Bevordert zelfredzaamheid (denk aan: douchen)
• Compressie mogelijk tot 40 mm/Hg (Lite) en 60 mm/Hg (Strong)
• Oogt vriendelijk en voelt zacht aan
• Verhoogt de therapietrouw
• Overdag en ‘s nachts te dragen
• Goed wasbaar/onderhoudsvriendelijk
• Als toevoeging te dragen over een therapeutische elastische kous

Samenstelling materiaal

• 85% Polyamide
• 15% Elasthaan

Kleuren

Beige Zwart

Lite en Strong

De compressie-versterker aan de achterzijde van het onderbeenverband biedt 
ondersteuning ter hoogte van de kuit. Lite en Strong producten hebben elk hun eigen 
kleur. 

Omschrijving
VaroCare beenverbanden zijn bedoeld voor het reduceren van milde tot ernstige 
oedemen in de voeten en benen. Het unieke aan de VaroCare is de ingewerkte 
liner, de compressie-versterker ter hoogte van de kuit en de standaard ingebouwde 
siliconenband aan de bovenzijde.

De kwaliteit Lite (ultra korte rek 18%) wordt ingezet bij milde tot matige oedemen, 
Strong (ultra korte rek 14%) bij matige tot ernstige oedemen.
Onderbeen- en bovenbeenverbanden zijn links en rechts specifiek, voet- en 
knieverbanden zijn zowel links als rechts te dragen. Tevens erg geschikt om in te 
zetten bij wondzorg!

VaroCare onderbeenverband met ingenaaide liner

VaroCare voetverband met ingenaaide pelotten

VaroCare knieverband met ingenaaide liner

VaroCare bovenbeenverband met ingenaaide liner

Bevordert zelfredzaamheid

Korte rek zwachtelsysteem

Beige en zwart

Lite en Strong

Op recept te bestellen

Makkelijk aanmeten

Vergemakkelijkt het zwachtelen

Kernwoorden
VaroCare voet- en beenverband beige

Lite Strong Lite Strong

2.1
VaroCare

Voet- en beenverbanden

confectie

VaroCare
Voet- en beenverbanden

confectie
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REDUCTIE EN  
CONSOLIDATIE 

FASE

VER-
NIEUWD

VER-
NIEUWD

VER-
NIEUWD

Artikelnr.:
• V701 (voet)
• V702 (onderbeen)
• V703 (knie)
• V704 (bovenbeen)



Toepassing

• Lymfoedeem
• Diep veneuze trombose in armvenen/subclavia
• Vaatontstekingen
• Lipoedeem
• Arterio-veneuze malformaties

Kenmerken

• Snelle en patiëntvriendelijke oedeemreductie
• Aanpassing mogelijk gedurende de dag
• Makkelijk te hanteren
• Bevordering zelfredzaamheid 
• Compressie mogelijk tot 40 mm/Hg
• Oogt vriendelijk en voelt zacht aan
• Verhoogt de therapietrouw
• Overdag en ‘s nachts te dragen
• Goed wasbaar/onderhoudsvriendelijk
• Anatomisch gevormd

Samenstelling materiaal

• 85% Polyamide
• 15% Elasthaan

Kleuren

Beige Zwart

Omschrijving
Het VaroCare Lite zwachtelsysteem voor de arm en hand is bedoeld voor het 
reduceren van gemiddelde tot ernstige oedemen. De armverbanden zijn links 
en rechts specifiek. De handverbanden zijn bijzonder geschikt om oedeem in de 
handrug te behandelen. Bij elk handverband worden twee pelotten meegeleverd, 
in twee verschillende diktes. Deze pelotten kunnen op maat geknipt worden, en 
worden aangebracht op plaatsen waar extra druk nodig is. Pelotten worden altijd in 
combinatie gedragen met een VaroSilk handverband of een gebreide handschoen en 
worden niet op de blote huid gedragen.

Bevordert zelfredzaamheid 

Korte rek zwachtelsysteem 

Beige en zwart

Lite 

Op recept te bestellen

Makkelijk aanmeten

Kernwoorden
VaroCare handverband i.c.m. VaroSilk

VaroCare hand- en armverband i.c.m. VaroSilk

VaroCare armverband met handverband

VaroCare armverband beige

Modellen

2.2
VaroCare

Hand- en armverbanden

confectie

VaroCare
Hand- en armverbanden

confectie
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REDUCTIE EN  
CONSOLIDATIE 

FASE

VER-
NIEUWD

Artikelnr.:
• V705 (hand)
• V706 (arm)



Toepassing

• Lymfoedeem
• Post-trombotisch oedeem
• Veneus Oedeem

Kenmerken

• Fijne naden 
• Oogt mooi en is prettig in het dragen
• Zowel overdag als ‘s nachts te dragen
• Kan zowel links als rechts gedragen worden
• Op maat te knippen
• Stimuleert de mobiliteit

Kleuren

Beige Zwart

Modellen

Teenverband

Handverband

Omschrijving
VaroSilk handverband is bedoeld voor het reduceren van oedeem in de handrug en 
vingers, daar waar het gebruik van een therapeutische elastische kous te zwaar is. Het 
VaroSilk handverband kan ingezet worden in plaats van een zwachtel.

VaroSilk teenverband wordt ingezet bij oedeem in de tenen en teenaanzet/voorvoet. 
VaroSilk teenverband is ook onder een therapeutische elastische kous te dragen. De 
naad van het teenverband dient aan de bovenzijde van de voet gedragen te worden. 

Beige en zwart

Confectie

Zelf op maat te knippen

Op recept te bestellen

Kernwoorden
VaroSilk teenverband 

2.3
VaroSilk

Hand- en teenverband

confectie

VaroSilk
Hand- en teenverband

confectie
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Artikelnr.:
• V707 (teen)
• V708 (hand)



VaroCombi voetverband (hybride werking)

Het VaroCombi voetverband is een buisverband waarbij het voetgedeelte compressie 
geeft en het beengedeelte niet. Het VaroCombi voetverband ondersteunt 
oedemateuse aandoeningen die de voet betreffen, zoals veneuze insufficiëntie of mild 
lymfoedeem. Het VaroCombi voetverband is specifiek ontworpen om in combinatie 
met het VaroCare beenverband te gebruiken om zo zwelling van de voet te bestrijden. 
VaroCombi is verkrijgbaar in beige en zwart en altijd met een gesloten teen. Aan de 
bovenzijde mag de VaroCombi omgeslagen worden aangezien het beengedeelte geen 
compressie geeft.

VaroLiner anti-bacterieel

• VaroLiner anti-bacterieel been, S/M met teenstuk, grijze kleur (AD)
• VaroLiner anti-bacterieel been, L/XL met teenstuk, grijze kleur (AD)
• VaroLiner anti-bacterieel arm, S t/m L, grijze kleur (C-G)

VaroLiner TG Soft (100% katoen)

• VaroLiner TG Soft maat S met open teen, witte kleur (AD)
• VaroLiner TG Soft, maat L met open teen, witte kleur (AG) 

Ideaal bij extreme transpiratie en voelt zacht en comfortabel aan.

U kunt zelf dit buisverband op maat knippen.

Omschrijving
VarorLiner wordt ingezet als extra beschermlaag, voor een optimaal draagcomfort, 
onder VaroCare arm- of beenverbanden te dragen. Het buisverband wordt ter 
bescherming over de huid geschoven. Hier overheen wordt de VaroCare aangebracht. 
Bij gebruik van een VaroLiner hoeft u de ingewerkte liner in het VaroCare 
onderbeenverband niet te gebruiken.

Confectie

Op recept te bestellen

Ter bescherming van de huid

Voor arm en been

Kernwoorden
VaroCombi voetverband (hybride werking) VaroLiner anti-bacterieel

VaroCombi voetverband (hybride werking)

VaroLiner TG Soft (100% katoen)

2.4
VaroCombi en VaroLiner

confectie

VaroCombi en VaroLiner

confectie
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Artikelnr.:
• V964 (VaroLiner been/arm)
• V709 (VaroCombi)
• V930 (VaroLiner TG Soft AD)
• V931 (VaroLiner TG Soft AG)



Omschrijving
VaroBand antislipverband (A) (12 x 115 cm) is een ultra korte-rek verband welke 
ingezet kan worden bij het fixeren van de VaroCare verbanden. Het antislipverband 
heeft een griplaag en is gemaakt van Neopreen met een kunstvezel textiele topping 
en is verkrijgbaar in beige en zwart. Samenstelling: 48% nylon, 29% spandex en 
50% chloropren. 

VaroBand midlineverband (B) (12 x 150 cm en 20 x 150 cm) zijn ultra korte-rek 
verbanden die worden ingezet bij het behandelen van oedemen in het midline 
gebied. Het midlineverband is gemaakt van Neopreen met een kunstvezel textiele 
topping en is verkrijgbaar in beige en zwart. Samenstelling: 85% polyamide en 
15% elasthaan. 

Maat 1: 12 x 150 cm
Maat 2: 20 x 150 cm

Beige en zwart

Confectie

Zelf op maat te knippen

Kernwoorden
VaroBand antislipverband beige (A)

B

Omschrijving
VaroCare accessoires worden gebruikt als aanvulling op het VaroCare assortiment aan 
arm- en beenverbanden. Gemakkelijk mee te bestellen op het bestelformulier. 

• Heupband (A): bestaat uit een heupstuk voorzien van klittenband en een   
 tailleband, wordt ingezet voor het fixeren van een bovenbeenverband.
• Verlenger (B): als de lengte van een onderbeen- of bovenbeenverband   
 ontoereikend is, kunt u deze verbanden simpelweg verlengen met behulp van  
 deze verlengband. Eenvoudig in de gewenste afmeting te knippen. 
• Velcroset (C): als aanvulling op de verwerkte klittenbanden of als vervanging  
 is er een klittenbandset verkrijgbaar. U ontvangt een plaat klittenband waarvan  
 u zelf stukken kunt knippen naar wens. Dit product wordt niet vergoed door de  
 zorgverzekeraar.

VaroCare heupband (A)

2.6
VaroCare

Accessoires

Beige en zwart

Confectie

Zelf op maat te maken

Eenvoudig mee te bestellen

Complementerend

Kernwoorden

B C

2.5
VaroBand

confectie confectie
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Artikelnr.:
• V715 (Anti-slip)
• V712 (Midline)

Artikelnr.:
V716 (verlengband)
V711 (heupband)
V713 (velcroset)



Midline
compressie



Ccl. 2* / Lite 

Comfortabel

In vijf confectiematen

Goed te combineren met TEK

Compressie op buik en in liezen

Op recept te bestellen

Kernwoorden

* Voor deze hulpmiddelen gelden geen 
drukklassen, echter de door het hulpmiddelen 
gegenereerde druk komt overeen met de druk 
in Ccl.2.

Modellen

Kenmerken

• Voelt als een tweede huid
• Comfortabel in gebruik 
• Breed inzetbaar 
• Eenvoudig aan te meten 
• Zeer snel leverbaar 
• In confectie 

Indicaties

• Lipoedeem
• Lipohypertrophie
• Lipo-lymfoedeem
• Post-operatief descenderend oedeem vanuit de onderbuik en lies
• Midline oedeem
• DVT bovenbeen
• DVT bekkenvenen
• Genitaal oedeem
• Liposuctie

Modellen

• Damesmodel: CT en FT, beige en zwart
• Herenmodel: FT, zwart

Kleuren

Beige Zwart

TinkFit (FT)

Omschrijving
TinkFit is speciaal ontwikkeld als multi-stretch compressieverband voor 
lichaamsoedeem. Dankzij deze multi-stretch verbandfunctie zorgt het TinkFit 
lichaamsverband voor een optimale toepassing van compressie op de aangedane 
lichaamsdelen in het FT –traject (bovenbeen – lies – onderbuik) en CT-traject  
(knie -bovenbeen - lies - onderbuik). 

CT FT

Herenmodel FT

Afwerking pijpjes

3.1
TinkFit

Lichaamsverband

confectie

TinkFit
Lichaamsverband

confectie
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Artikelnr.:
• V352



Kenmerken

• Curetex hoofd-/halsmodellen zijn verkrijgbaar in universele maatvoering en naar   
 maat. De modellen zijn geschikt voor zowel dames als heren. 
• Voelt als een tweede huid
• Comfortabel in gebruik 
• Zachte en vlakke naden 
• Breed inzetbaar 
• Eenvoudig aan te meten 
• Zeer snel leverbaar 

Indicaties

• Lymfoedeem
• Fibrose

Samenstelling materiaal

• 77% Perlon
• 23% Lycra

Kleuren

Wit

Omschrijving
Curetex hoofd-/halsbandages zijn geschikt voor het consolideren van oedeem in 
hoofd, hals, kin, nek en wangen. 

200: Voor hoofd en hals, voorzien van een 
klittenbandsluiting. Op twee manieren te dragen.

201: Voor hoofd, hals, kin en nek.  Bestaat uit 
twee gekoppelde banden waarvan één sluit 
rondom de hals en één over het hoofd. Voorzien 
van een twee klittenbandsluitingen. 
Let op: Uitsluitend inzetten wanneer de gebruiker 
de bandage zelf kan bedienen.

206: Voor hoofd en hals met ooropeningen. 
Voorzien van een een klittenbandsluiting 
bovenop het hoofd en voorzien van 
ooropeningen.

Ccl. 2* / Lite

Wit

Comfortabel

Zachte naden

Eenvoudig bestellen

Op recept te bestellen

Kernwoorden
Curetex  hoofdbandage (200)

* Voor deze hulpmiddelen gelden geen 
drukklassen, echter de door het hulpmiddelen 
gegenereerde druk komt overeen met de druk 
in Ccl.2.

3.2
Curetex

Hoofd-/ hals

confectie en gepersonaliseerd 

Curetex
Hoofd-/ hals

confectie en gepersonaliseerd
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Artikelnr.:
• X200
• X201
• X206



Modellen

Kenmerken

• Voelt als een tweede huid
• Comfortabel in gebruik 
• Zachte en vlakke naden 
• Breed inzetbaar  
• Zeer snel leverbaar  
• In drie kleuren 
• Eenvoudig aan- en uittrekken

Indicaties

• Oedeemvorming in borst/schouder/flank/rug en buik
• Midline-lymfoedeem
• Fibrose

Samenstelling materiaal

• 77% Perlon
• 23% Lycra

Opties

• Pocket prothese links/rechts
• Twee verschillende cupgrootte
• Cup of vlak
• Ritssluiting of haak-/oogsluiting voorzijde
• Verstelbare schouderbanden
• Diepere halslijn
• Katoenen ondersteuning cups (bij grote cupmaten)

Kleuren

Beige

Wit

Zwart

Omschrijving
De bovenlichaambandages zijn verkrijgbaar met vele opties. Zo zijn er modellen 
beschikbaar voor dames, maar ook voor heren.  

Curetex bovenlichaambandages zijn geschikt om oedeem in de borst, flanken, rug, 
buik en schouders te consolideren. 

601A (lang model): met brede 
schouderbanden en hoge halslijn

601: met brede schouderbanden en hoge halslijn

603: met smalle schouderbanden en 
diepe halslijn (ook verkrijgbaar als lang model)

400: herenmodel lang met ritssluiting voorzijde 

Ccl. 2* / Lite

Beige, zwart en wit

Comfortabel

Zachte naden

Eenvoudig aanmeten

Op recept te bestellen

Kernwoorden

601/603 601A/603A 400

Curetex  bovenlichaambandages (603A)

* Voor deze hulpmiddelen gelden geen 
drukklassen, echter de door het hulpmiddelen 
gegenereerde druk komt overeen met de druk 
in Ccl.2.

3.3
Curetex

Bovenlichaam

gepersonaliseerd

Curetex
Bovenlichaam

gepersonaliseerd
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Artikelnr.:
• X601
• X603
• X400



Modellen

Modellen Kenmerken

FT: model 106, dames
CT: model 133, dames
BT: model 133A, dames
FT: model H99, heren
CT: model H99A, heren

Bovenstaande modellen zijn verkrijgbaar in 
de kwaliteiten Lite en Strong.

• Voelt als een tweede huid
• Comfortabel in gebruik 
• Zachte en vlakke naden 
• Breed inzetbaar 
• Zeer snel leverbaar 
• In drie kleuren 
• Eenvoudig aan- en uittrekken

Indicaties

• Midline-lymfoedeem
• Fibrose
• Lipoedeem

Samenstelling materiaal

• 77% Perlon
• 23% Lycra

Opties

• Rits- of haak/oogsluiting voorzijde
• Bretels

Kleuren

Beige

Wit

Zwart

Omschrijving
Curetex onderlichaambandages zijn geschikt om oedeem in buik, op de heupen en 
bovenbenen en in het kruisgedeelte te consolideren. 

De onderlichaambandages zijn verkrijgbaar met vele opties. Zo zijn er modellen 
beschikbaar voor dames, maar ook voor heren.  

Ccl. 2 en 3* / Lite en strong

Beige, zwart en wit

Comfortabel

Zachte naden

Eenvoudig aanmeten

Op recept te bestellen

Kernwoorden

133A: BT met gesloten kruis (legging)

133: CT met gesloten kruis (capri)

H99: FT met gesloten kruis

106: FT met gesloten kruis (bermuda)

FT CT BT

Curetex onderlichaambandages (133)

* Voor deze hulpmiddelen gelden geen 
drukklassen, echter de door het hulpmiddelen 
gegenereerde druk komt overeen met de druk in 
Ccl.2 (Lite) of Ccl. 3 (Strong).

3.4
Curetex

Onderlichaam

gepersonaliseerd

Curetex
Onderlichaam

gepersonaliseerd 
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Artikelnr.:
• X106
• X133
• X133A
• X099
• X099A



Kenmerken

• Voelt als een tweede huid
• Comfortabel in gebruik 
• Zachte en vlakke naden 
• Breed inzetbaar 
• Slechts drie meetpunten
• Zeer snel leverbaar 
• In gepersonaliseerd en confectie 
• In beige
• Eenvoudig aan- en uittrekken

Indicaties

• Lymfoedeem
• Hydrocele

Samenstelling materiaal

• 77% Perlon
• 23% Lycra
• Binnenvoering is 100% katoen

Kleuren

Beige

Omschrijving
Curetex scrotumbandages zijn geschikt voor het reduceren en consolideren van 
oedeem in het scrotum en de penis. 

Doorgaans wordt een scrotumbandage gecombineerd met een Curetex 
onderlichaambandage of een TinkFit herenmodel voor optimale compressie. 

Ccl. 2* / Lite

Drie meetpunten

Gepersonaliseerd en confectie

Beige

Snelle oedeemreductie

Op recept te bestellen

Kernwoorden

11P geeft ondersteuning aan het scrotum als 
deze is volgelopen met oedeem. Dit model is 
speciaal gemaakt voor patiënten die palliatief 
verzorgd worden. Hierbij is een lichte klasse 2 
druk voldoende. Dit model is prima te hanteren 
door de patiënt, als deze niet meer kan lopen. 

11PV geeft een hoge klasse 2 druk en reduceert 
het oedeem in het scrotum en de penis. Door de 
twee spanbanden die onder de billen doorlopen, 
wordt het scrotum gelift en stevig tegen het 
lichaam aangehouden. De zwaartekracht heeft 
dan minder invloed waardoor oedeem snel zal 
verdwijnen. Ook zorgt dit compressieverband 
ervoor dat gereduceerd oedeem niet meer 
terugkomt. 
De brede elastische banden waarmee de pouch 
vastgehouden wordt, geven een comfortabele 
druk op de pubis.

Curetex scrotumbandage (11PV)

* Voor deze hulpmiddelen gelden geen 
drukklassen, echter de door het hulpmiddelen 
gegenereerde druk komt overeen met de druk 
in Ccl.2.

3.5
Curetex
Scrotum

confectie en gepersonaliseerd

Curetex
Scrotum

confectie en gepersonaliseerd
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Artikelnr.:
• X11PV
• X11P



Aanvullend



Omschrijving
Het VaroPad assortiment bestaat uit padding producten die gebruikt kunnen worden onder compressieproducten voor het lokaal 
verhogen van de druk. VaroPad is te krijgen voor verschillende lichaamsdelen, vormen en afmetingen. Het materiaal bestaat uit een kern 
van schuimstof met daarin verticaal genaaide schuimstofkanalen. De verticaal genaaide schuimstofkanalen produceren drukverschillen en 
bevorderen daardoor de lymfe-afvoer. VaroPad kan op recept besteld worden.

Modellen bovenlichaam   
• VaroPad arm universeel (A)   
• VaroPad arm gepersonaliseerd / confectie  
• VaroPad hand (B)
• VaroPad borst (C)      
• VaroPad elleboog    

Kijk voor meer informatie op www.varodem.nl/varopad

VaroPad arm universeel (A)

DB

C

C

B

Modellen onderlichaam
• VaroPad onderbeen en voet universeel (A)
• VaroPad onderbeen en voet gepersonaliseerd / confectie
• VaroPad onderbeen en bovenbeen gepersonaliseerd
• VaroPad genitaal vrouw (B)
• VaroPad genitaal man
• VaroPad knie              
• VaroPad malleoli (set van twee stuks) (C)

• VaroPad compsheet (D) (zelf op maat te knippen in elke gewenste vorm).

Kijk voor meer informatie op www.varodem.nl/varopad

VaroPad onderbeen en voet universeel (A)

4.1
VaroPad
Paddings
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Artikelnr.:
• V837 (borstpad)
• V844 (handpad
• V842 (elleboog)
• V836 (compsheet)
• V823 (armpad uni)
• V822 (armpad) 
• V839 (genitaal vrouw)
• V840 (genitaal man)
• V845 (kniepad)
• V843 (malleolus)
• V831 (beenpad uni)
• V830 (beenpad)



Omschrijving
De Varodem Fibrose Pads kunnen eenvoudig worden gebruikt ter ondersteuning bij de behandeling van lymf- en lipoedeem. Met deze 
pads kunt u de druk op de gewenste punten verhogen en de pad geeft daarnaast een masserend effect, met als doel het helpen afvoeren 
en sturen van lymfevocht. 

U kunt de Fibrose Pad direct op de huid inzetten onder een therapeutische elastische kous van Varodem of onder een van de 
compressiehulpmiddelen uit het assortiment. De Fibrose Pad is leverbaar in twee verschillende motieven, gestreept (sturende werking) en 
vierkant (diffuse werking) en zijn 20 x 29,5 cm groot. U kunt zelf de pad op de gewenste grootte knippen en wassen tot 40 °C. Fibrose Pads 
zijn tevens verkrijgbaar op recept.

Fibrose Pads (boven Square, onder Line)

Omschrijving
Varodem Aloë Vera Gel is een direct verzachtende en 
verkoelende gel op basis van 95% hydraterende aloë vera. De 
gel ondersteunt het huidherstellende vermogen door een hoge 
dosering allantoïne, collageen, elastine en calendula. Varodem 
Aloë Vera Gel is bij normaal gebruik uitermate geschikt voor 
onder compressiehulpmiddelen, zoals therapeutische elastische 
kousen. Leverbaar in tubes van 200 ml, per set van 6 stuks.

Voordelen
• Werkt verzachtend
• Werkt verkoelend
• Voor ieder huidtype 
• Voor dagelijks gebruik
• Meerdere malen per dag te gebruiken
• Natuurproduct

Compressana Clean Fijnwasmiddel (geconcentreerd)
Zeer geschikt voor therapeutische elastische kousen, 
compressieverbanden, zwachtels en producten gemaakt van wol 
of zijde. Dit fijnwasmiddel is vriendelijk voor de huid, beschermt 
textiel en is geschikt voor dagelijks gebruik. Kleurintensiteit, 
vorm en compressie blijven behouden. Gebruik slechts één 
centimeter wasmiddel bij twee liter lauw water. Een tube van  
250 ml geeft ongeveer 130 liter wasoplossing.

Compressana Huidlijm (60 ml)
Huidvriendelijke zelfklevende roll-on voor het direct op de huid 
bevestigen van kousen en verbanden. Latex-vrijen laat geen 
vlekken achter. Breng de zelf-klevende lotionaan op de huid in 
verticale stroken en druk vervolgens het compressieproduct 
ertegenaan. Uw compressieproduct blijft nu de gehele dag zitten 
zonder extra bevestiging. Eenvoudig af te spoelen met warm 
water.

Varodem Aloë Vera Gel Wasmiddel (links) Huidlijm (rechts)

4.2
Fibrose

Paddings 4.3 4.4
Compressana

Wasmiddel en huidlijm
Aloë Vera Gel

Huidverzorging

58 59

Artikelnr.:
• V952
• V953

Artikelnr.:
• V849

Artikelnr.:
• V901 (wasmiddel)
• 9077 (huidlijm)



4.6
Pluspakket

Starterspakket

Feelgood teensokken worden onder andere ingezet bij:
• Licht oedeem in de tenen
• Erysipelas profilaxe
• Hyperhydrosis
• Hyperkeratose
• Beperken (inter-) digitale clavi
• Bescherming bij hallux valgus
• Bescherming bij ruiter-, hamer- en klauwtenen
• Als basis onder compressie voor voet en tenen
• Dependency oedeem

Feelgood wordt geleverd als set van drie paar en is verkrijgbaar 
in één standaard maat. 
Bestellen voor eigen voorraad of op recept (zie bestelformulier 
website). Minimale afname voor eigen voorraad is 6 paar.

Omschrijving
Geef uw patiënt een vliegende start met het dragen van 
therapeutische elastische kousen dankzij het Varodem Pluspakket. 

Het Varodem Pluspakket bestaat uit
• Verkoelende en verzorgende aloë vera gel (200ml) 
 Veilig voor onder elk compresiehulpmiddel 
• VaroSoft wasmiddel (150ml) 
 Veilig voor uw huid, uw compressie en het milieu 
• Wasnet 
 Beschermt uw compressiehulpmiddel in de wasmachine 
• Handige griphandschoenen (maat M of L)
 Voor meer aantrekgemak 

Maak gebruik van de introductie-aanbieding: bestel 10 tasjes en 
ontvang er 1 gratis!

4.5
Feelgood

Teensok

Omschrijving
Met de LymphScanner kunt u eenvoudig het oedeem tot een diepte van 2,5mm in de huid meten. Met de 
LymphScanner in de ‘spot’ modus meet u lokaal het vochtpercentage en in de vernieuwde ‘scan’ modus kunt 
u op zoek gaan naar het oedeem door met de sensor over de huid te schuiven. U kunt met de LymphScanner 
gemakkelijk ratio berekeningen maken tussen de aangedane en niet aangedane zijde van het lichaamsdeel. Zo 
ziet u in één oogopslag wat het percentage vocht verschil is. De metingen zijn pijnloos en non invasief.

Voordelen
• Uw oedeemtherapie nóg efficiënter en meetbaar
• Snel en eenvoudig
• Ook oedeem opsporen op gebieden waar het meetlint niet kan komen

LymphScannerFeelgood Pluspakket

4.7
LymphScanner

Oedeemmeter

60 61

Artikelnr.:
• 9069

Artikelnr.:
• V721

Artikelnr.:
• 9097



Maatplanken
De Varodem maatplank is beschikbaar in twee uitvoeringen. Informeer bij onze helpdesk naar de prijs.
• Lang (90 cm)
• Kort (50 cm)

Varodem biedt de volgende producten gratis als service aan:
• Bestelformulieren
• Meetlinten
• Aantreksokjes
• Huidstiften
• Confectietabellenboekjes
• Monsterstroken
• Foldermaterialen

Heeft u aanvullende informatie of advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer 
0475 589302 of mail ons op het e-mailadres info@varodem.nl. Bezoek ook eens onze website www.varodem.nl 
of volg ons op social media (Facebook en YouTube).

Varodem maatplanken

4.9
Maatplanken en serviceproducten

Omschrijving
De Kikuhime meter is een draagbaar meetinstrument bestaande uit een sensor welke 
op een beeldscherm is aangesloten. De sensor wordt onder een compressieproduct 
geplaatst voor een accurate drukmeting. Kikuhime is gemakkelijk in gebruik en levert 
nauwkeurige resultaten. Geschikt voor professionals voor het objectiveren en het 
ondersteunen van vaardigheden bij compressietherapie. 

Kikuhime meter

4.8
Kikuhime

Drukmeter

62 63

Artikelnr.:
• 9085



Varodem BV
Broekstraat 27A
6085 EM Horn 
T: 0475 589 302
F: 0475 582 779
E: info@varodem.nl 
I: www.varodem.nl

Volg onze officiële kanalen:
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Voor service en advies (NL):
T: 0475 589 302 
E: info@varodem.nl

Voor bestellen (BE):
T: 0800 022 1765 (gratis) 
E: orders@varodem.nl


