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Hulp nodig? 
Neem contact met ons op
voor advies.

www.varodem.nl
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Voor service en advies (NL):
T: 0475 589 302 
E: info@varodem.nl

Voor bestellen:
E: info@varodem.nl



Maattabellen
Met dit maattabellenboekje heeft u een handig en overzichtelijk hulpmiddel in 
handen om de juiste keuze te maken uit ons VaroCare en TinkFit assortiment. 

U treft per product een duidelijke confectiemaattabel aan, maar ook alle 
beschikbare modellen, opties en kleuren worden benoemd. 
De maataanduidingen in de maattabellen worden in centimeters 
weergegeven.

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.

Toepasbaarheid
VaroCare en TinkFit worden ingezet bij chronisch oedeem (langer dan drie 
weken) voor reductie of consolidatie (i.p.v. TEK). VaroCare kan eventueel 
aangevuld worden met VaroSilk hand- of teenverband, VaroCombi 
voetverband, TG softliners of de AD liners.



VaroCare voetverband, Lite en Strong

VaroCare onderbeenverband, Lite en Strong

Voor links en rechts

links en rechts specifiek

XS S M L XL

cA (omvang voorvoet) 22 - 24 25 - 27 28 - 30 31 - 34 35 - 40

l A normaal 16,5 18 19,5 21 23

l A lang 18,5 20 21,5 23 25

cA

lA

Aanmeten juiste confectiemaat (twee maten nodig)
• cA: de omvang van de voorvoet bij de inplant van de tenen. 
• l A: lengte van de voet, gemeten aan de binnenzijde van de voet,  
 van hak tot inplant tenen. 

Tip
Bij het VaroCare voetverband wordt standaard een extra band meegeleverd.  
Met deze extra band kunt u extra druk geven rond de enkels of op de voetrug,  
kunt u vochtpockets rondom de enkel liften en kunt u eventuele vensters 
overbruggen tussen voet- en onderbeenverband. De klittenbanden worden  
los meegeleverd aangezien het voetverband voor zowel links als rechts is.  
U dient deze zelf aan het verband te bevestigen zodat het klittenband naar de 
buitenzijde van de voet sluit. 

Aanmeten juiste confectiemaat (drie maten nodig)
• cB: de omvang van de enkel (smalste omvang onderbeen)
• cC: omvang van de kuit (grootste omvang onderbeen)
• l D: lengte van de grond tot twee vingers uit de knieholte

Tip
Het VaroCare onderbeenverband is standaard voorzien van een ingewerkte  
liner, een siliconenband en een contrasterende band op de kuit.  
Bestel waar nodig de volgende accessoires:
• Verlengband: indien de l D langer is dan de langste lengtemaat
• VaroLiner: een onderkous voor onder het onderbeenverband voor een   
 kwetsbare of beschadigde huid.

cC

cB
lD

XS S M L XL

cB (omvang enkel) 20 - 27 25 - 32 30 - 38 37 - 44 45 - 52

cC (omvang kuit) 35 - 45 40 - 52 48 - 60 55 - 65 60 - 70

l D normaal 37 37 42 42 44

l D lang 42 42 47 47 49



VaroCare knieverband, Lite en Strong

VaroCare bovenbeenverband, Lite en Strong

Voor links en rechts

links en rechts specifiek

Aanmeten juiste confectiemaat (twee maten nodig) (standaard lengte)
• cD: omvang 2 cm onder de knie
• cF: omvang 10 cm boven de patella 

Tip
Het VaroCare knieverband is standaard voorzien van een ingewerkte liner en 
een siliconenband. De klittenbanden worden los meegeleverd aangezien het 
knieverband zowel links als rechts te dragen is. U dient deze zelf aan het 
verband te bevestigen zodat het klittenband naar de buitenzijde van het been 
sluit. Het knieverband kan uitstekend gecombineerd worden met een korte 
therapeutische elastische kous. De lengte van het knieverband is automatisch 
meegenomen in de omvangsmaat. 

Aanmeten juiste confectiemaat (drie maten nodig)
• cF: omvang 10 cm boven de patella
• cG: omvang twee vingers uit de bilplooi
• l EG: lengtemaat van de bovenzijde knieschijf tot de 
 lies gemeten aan de binnenzijde van het been. 

Tip
Het VaroCare bovenbeenverband is standaard voorzien van een ingewerkte 
liner en een siliconenband. Bestel waar nodig een heupband of anti-slipverband, 
dit voorkomt het eventuele afzakken van een bovenbeenverband.

cF

cC

XS S M L XL

cD (omvang onder knie) 35 - 42 40 - 49 48 - 57 55 - 62 60 - 67

cF (omvang 10cm boven patella) 40 - 52 50 - 62 60 -72 70 - 82 85 - 97

lengte 20 24 28 32 36

cG

cF

lEG

XS S M L XL

cF (omvang 10cm boven patella) 45 - 52 53 - 59 60 - 66 67 - 73 74 - 80

cG (grootste omvang) 50 - 65 60 - 75 70 - 80 75 - 90 85 - 100

l EG normaal 23 23 23 23 23

l EG lang 29 29 29 29 29



VaroCare armverband, Lite

VaroCare handverband, Lite

links en rechts specifiek

voor links en rechts

Aanmeten juiste confectiemaat (vier maten nodig)
Leg de arm in een lichtgebogen positie op een tafel. 
• cC: de omvang van de pols. Meet hier niet te strak.
• cE: de omvang van de elleboog in licht gebogen positie
• cG: omvang twee vingers uit de oksel. 
• Lengtemaat van de pols tot de G, gemeten aan de binnenzijde van de arm. 

Tip
Het VaroCare armverband is standaard voorzien van een ingewerkte liner en 
een siliconenband. Bestel bij het armverband de eerste keer altijd een VaroSilk 
handverband mee om eventuele backflow richting te vingers te voorkomen.

Aanmeten (één maat nodig)
Leg voor het meten de hand met de handplam plat op tafel. 
• cA: omvang bij de inplant van de vingers

Tip
Het handverband Lite en het VaroSilk handverband kunnen uitstekend 
gecombineerd worden. VaroCare handverband Lite is tevens geschikt om 
te dragen over een gebreide compressiehandschoen. 

Het VareCare Lite handverband is standaard voorzien van een pelottenset 
om extra druk op de handrug te kunnen geven. De meegeleverde pelotten 
kunt u naar wens op maat knippen. Er worden twee verschillende pelotten 
meegeleverd, een van 2,5 mm dik en een van 5 mm dik. 

cG

cE

cC

lCG

XS S M L XL

cC (omvang pols) 14 - 16 17 - 19 20 - 22 23 - 25 24 - 27

cE (omvang elleboog) 23 - 26 26 - 30 29 - 34 33 - 39 38 - 42

cG (omtrek bovenarm) 25 - 28 29 - 33 34 - 39 40 - 45 46 - 50

l CG normaal 42 - 47

l CG lang 46 - 50

XS S M L

cA (omvang inplant vingers) < 18 18 - 20 20 - 22 > 22

cA



VaroSilk, Handverband

VaroSilk, Teenverband

voor links en rechts

voor links en rechts

Aanmeten (twee maten nodig)
Leg voor het meten de hand met de handplam plat op tafel. 
• cA: omvang bij de inplant van de vingers
• cB: omvang net boven de duiminplant en over de handrug.

Tip
Het handverband Lite en het VaroSilk handverband kunnen uitstekend 
gecombineerd worden. De lengte van de vingers van het VaroSilk verband 
kunt u zelf op de juiste lengte afknippen. Trek het handverband aan en zet 
een streepje op het verband halverwege de nagels. Trek vervolgens het 
handverband uit en knip ter hoogte van het streepje af.

Aanmeten (één maat nodig)
• cA: omvang van de voorvoet bij de inplant van de tenen gemeten. 

Tip
De lengte van de tenen van het VaroSilk verband kunt u zelf op de juiste lengte 
afknippen. Trek het teenverband aan en zet een streepje op het verband 
halverwege de teennagels. 

Trek vervolgens het teenverband uit en knip ter hoogte van het streepje af. 
VaroSilk is voorbereid voor de rechtervoet. Indien het verband links gedragen 
wordt, keer  het verband binnenstebuiten. Zorg ervoor dat de naad altijd 
over de bovenzijde van de voet loopt. 

VaroSilk handverband XS S M L

cA (omvang aanzet vingers) < 18 18 - 20 20 - 22 > 22

cB (omvang handpalm) < 19 19 - 21 21 - 23 > 24

VaroSilk teenverband XS S M L

cA (omvang voorvoet) 21 - 23 23 - 25 25 - 27 27 - 29

cA

cB

cA



VaroCombi en VaroLiner

S M L

cA (omvang voorvoet) 19 - 22 22,5 - 24,5 25 - 28

S/M L/XL

Kuit < 50 cm > 50 cm

VaroLiner TG soft S L

AD V

AG V

S M L

cG (omvang bovenarm) 25 -33 34 - 45 46 - 52

cC (omvang pols) 14 - 19 20 - 25 24 - 28

VaroCombi voetverband hybrid (voor compressie op de voet)

VaroLiner buisverband anti-bacterieel been

VaroLiner buisverband anti-bacterieel arm

VaroLiner TG soft (AD of AG)



VaroBand

Accessoires

VaroBand antislipverband 
Het anti-slipverband is een ulta korte-rek verband welke ingezet kan worden 
bij het fixeren van de VaroCare verbanden. Het anti-slipverband heeft een 
griplaag en is gemaakt van Neopreen met een kunstvezel textiele topping.

VaroBand midlineverband 
Het midlineverband zijn ultra korte-rek verbanden die worden ingezet bij het 
behandelen van oedemen in het midline gebied (bijv. thorax, genitaliën 
en/of buik). 

VaroBand Afmetingen

VaroBand anti-slipverband beige en zwart 12 x 115 cm

VaroBand midlineverband smal (maat 1) 12 x 150 cm

VaroBand midlineverband breed (maat 2) 20 x 150 cm

Afmetingen

VaroCare onderbeenverlenger Lite
Indien de lengte van een onderbeenverband lite niet toereikend is.

9 x 60 cm

VaroCare onderbeenverlenger Strong
Indien de lengte van een onderbeenverband strong niet toereikend is.

12 x 60 cm

VaroCare heupband
Ter voorkoming van het afzakken van een bovenbeenverband.

uni

Fibrose Pad square (diffuse werking) 
Voor het plaatselijk verhogen van de druk onder een compressiehulpmiddel.

20 x 29,5 cm

Fibrose Pad line (sturende werking)
Voor het plaatselijk verhogen van de druk onder een compressiehulpmiddel.

20 x 29,5 cm

VaroCare velcroset zwart (zelf op maat te knippen)
Let op! Deze set wordt niet vergoed

n.v.t.



TinkFit, FT, CT en BT

Maat XS S M L XL XXL

cT 65 - 75 75 - 85 85 - 95 95 - 105 105 - 115 115 - 125

cH 85 - 95 95 - 105 105 - 115 115 - 125 125 - 135 135 - 145

cG 43 - 56 47 - 62 51 - 66 55 - 73 59 - 77 64 - 82

cF 43 - 53 47 - 59 51 - 63 55 - 70 59 - 74 64 - 79

cE 30 - 37 32 - 40 35 - 45 37 - 47 39 - 48 44 - 54

cD 28 - 34 30 - 37 34 - 41 37 - 45 39 - 47 39 - 50

cC 27 - 37 29 - 40 33 - 45 36 - 49 39 - 51 42 - 54

cB1 22.5 - 29 25 - 31 27.5-33.5 30 - 37 33 - 40.5 36 - 43.5

cB 18 - 20 19 - 22 21 - 24.5 23.5 - 27 26 - 30 29 - 33

Aanmeten
Voor het kiezen van de juiste confectiemaat heeft u een aantal omvangsmaten nodig. 
Meet de maten terwijl de patiënt staat. Er zijn geen lengtematen nodig.

Tip
TinkFit Compressiebroeken zijn verkrijgbaar in confectiematen. Mocht de maattabel niet toereikend zijn, 
dan kunt u uitwijken naar een andere compressiebroek genaamd Curetex onderlichaambandages. Curetex 
wordt naar maat gemaakt en heeft andere producteigenschappen. TinkFit is een product met veel lengte- en 
breedterek. Goede aantrekinstructies en kracht bij het aantrekken van het product is noodzakelijk.

Modellen

• cE: omvang knie, schuin meten vanuit de 
 knieholte bovenlangs over de patella (knieschijf )
• cF: omvang 10-15 cm boven de patella
• cG: omvang twee vingers onder de bilplooi
• cH: omvang breedste punt van de heup
• cT: omvang taille

FT dames
FT heren

CT dames BT dames

CF

CH

CC

CG

CT

CE
CD

CT
CH

CG
CF CF

CH

CC

CG

CT

CD

CB1

CB

CE

• cB: omvang smalste punt, enkel
• cB1: omvang bij overgang achillespees
• cC: omvang breedste punt op de kuit
• cD: omvang twee vingers uit de knieholte



VaroPad

Toelichting modellen VaroPad been en genitaal

Model Toelichting
Beenbandageset onderbeen confectie/maat (V830) - Verkrijgbaar in vijf maten of 
naar maat.

Beenbandageset onderbeen universeel (V831) - Universele  
maatvoering incl. een twee malleolus pads. Zelf op de juiste lengte knippen. Met 
klittenband verstelbaar. 

Beendandageset gehele been naar maat (V830)  -
Verkrijgbaar naar maat, inclusief twee malleulus pads en een kniepad.

Genitaal pad vrouw (V839) of man (V840) - Verkrijgbaar in drie  
confectiematen. Ook te bestellen naar maat. Te gebruiken onder een
compressiebroek.  
Kniepad (V845) - Universele maatvoering, per stuk, afmeting 13 x 17 cm, te gebruiken 
in de knieholte.  

Malleolus pads (843) - Universele maatvoering, per paar, afmeting  
6,5 x 9 cm, te gebruiken in de enkelcoulissen om lokaal extra druk te geven.  

Toelichting modellen VaroPad arm en borst

Model Toelichting
Armbandageset universeel (V823) - Universele maatvoering incl. een handpad en 
elleboogpad. Zelf op de juiste lengte knippen. Met klittenband verstelbaar.

Armbandageset confectie/naar maat (V822) - Verkrijgbaar in zes  
confectiematen of naar maat. Inclusief een handpad en elleboogpad.

Elleboogpad (V842) - Universele maatvoering, per stuk, 10 x 13 cm,  
te gebruiken in de elleboogplooi / holte.

Compsheet (V836) - Compsheet kunt u in elke gewenste vorm op maat knippen.
Compressierol (V835) - VaroPad op rol om circulair een lichaamsdeel mee in te 
pakken.

Borstpad (V837) - Voorgevormde borstpad in drie confectiematen.
Borstbandage nacht (V838) - VaroPad in de vorm van een compressieBH.  
Verstelbaar met klittenband. In zes maten.

Handpad (V844) - Verkrijgbaar in universele maatvoering (8,5 x 24 cm) of naar maat. 
De twee vingeropeningen zijn voor de middelvinger en de ringvinger. Te gebruiken 
om extra compressie te geven op de handrug.


