ReadyWrap®
Compressieverbanden met
klittenbandsluiting.

Support for Life
ReadyWrap®, de flexibele
compressieverbanden voor
patiënten met veneuze en
lymfeaandoeningen aan
armen en benen.

www.Lohmann-Rauscher.com

ReadyWrap® maakt het eenvoudig
klinisch effectieve compressie te
bereiken1, en biedt de ondersteuning
die patiënten nodig hebben om hun
aandoening niet alleen vandaag,
maar hun hele leven onder controle
te houden.

Eenvoudig te gebruiken, aan te
brengen en in te stellen 3, 4 – zelfs
met artrotische handen 3

Meer therapietrouw – wordt
goed verdragen door de patiënt 4
Zelfmanagement: kosten
effectief alternatief voor
compressief zwachtelen11

Door het dunne
ontwerp kan de
patiënt normaal
schoeisel dragen 2

Bespaart tijd11

Maakt zelfzorg
mogelijk11

Ondersteun patiënten hun leven lang met
®
Ready  Wrap
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Waarom kiest u voor
ReadyWrap®
ReadyWrap® flexibele compressieverbanden zijn ontworpen als eenvoudig te gebruiken compressietherapie
voor patiënten met veneuze en lymfeaandoeningen.

ReadyWrap® is beter voor patiënten
Eenvoudig te gebruiken3, met gekleurde VELCRO®
klittenbandsluitingen
■■

■■

■■

■■

korte sluitbanden aan de voorkant helpen de patiënt bij het aanbrengen
en aanpassen 3, 4
overlappende banden minimaliseren gebruikersfouten bij het aanbrengen en
kunnen onbedoeld compressieverlies voorkomen als de patiënt het product
niet perfect aanbrengt1
door het ontwerp met een laag profiel kunnen de patiënten gewoon
schoeisel blijven dragen2
alle producten zijn verkrijgbaar in zwart of beige

ReadyWrap® is klinisch effectief

Korterek-eigenschappen13 – therapeutische werking
en een aangename lagere druk bij rust
■■
■■

■■
■■

positieve resultaten bij beenulcera3, 4, 5 en patiënten met lymfoedeem4
effectief bij het behandelen van herhaald optredende zwelling (oedeem)
en zweervorming5
uitstekende SSI tussen de 16 en 23, net zoals bij niet-elastische bandages13
50% overlappende banden zodat er geen gaten ontstaan (vensteroedeem),
kunnen worden aangepast aan een veranderende omtrek van het been4, 5

ReadyWrap® is kosteneffectief
ReadyWrap® kan kostenbesparingen bieden
doordat7–11:
■■

■■

■■

4

het tijd bespaart omdat deze bandage in vergelijking met compressiebandages sneller en eenvoudiger kan worden aangebracht
er minder bandagemateriaal wordt gebruikt – ReadyWrap kan worden
gewassen en hergebruikt gedurende een periode van zes maanden
het eenvoudig kan worden aangebracht door de patiënt zelf of een verzorger
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ReadyWrap®
Helpt het leven van alledag
eenvoudiger te maken.

“ReadyWrap® is zo eenvoudig te gebruiken
door patiënten, dat onze kliniek het aantal
behandelsessies heeft verminderd van
3 naar 2 keer per week, en de behandel
tijden zijn gehalveerd in vergelijking met
zwachtelen. Mijn patiënten krijgen hun
onafhankelijkheid weer terug en wij kunnen
de kosten uitstekend onder controle
houden.”

ReadyWrap® heeft één doel – het verbeteren van
de levenskwaliteit van uw patiënten. Wij richten ons
op een combinatie van een geslaagde klinische
behandeling en het verminderen van tijd en kosten.

Support for Life

Ellen,
huid- en oedeemtherapeut

Om alle verhalen over ReadyWrap® te lezen, gaat u naar:
www.SupportforLife.com

“Ik moet voor compressietherapie soms
wel een paar keer per week naar een
patiënt toe. En dat is niet kosteneffectief.
ReadyWrap® heeft ons geholpen de ver
pleegtijd te verminderen en ook om de
zwelling zodanig te laten afnemen, dat
mijn patiënt zijn schoenen weer aan kon
en zelfs weer op de fiets kon stappen.”
Robert,
wijkverpleegkundige
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voorgevormde gebogen banden
passen zich aan het been aan
voor comfort en ondersteuning
unieke brede versteviging op de kuit
voor comfort 4, vermindert rek en zorgt
voor vormbehoud van de bandage

ReadyWrap®
Compressiesysteem voor het been.

1

2

Korte banden
met kleurcode

>

>

>

3
3

VELCRO® klittenbandsluitingen met kleurcode – maakt aanbrengen eenvoudig4

ReadyWrap® voor de tenen

■■

■■

■■

>

ReadyWrap® voor de voet

>

■■

■■

8

Instructie weergegeven zonder onderkous
voor een betere visualisatie.


geeft
in combinatie met een ReadyWrap compressieverband voor de voet compressie over de gehele voet
specifiek ontwerp voor links en rechts voor een
b etere pasvorm

>

■■

Let op: Elk ReadyWrap compressieverband voor het been
wordt geleverd met een onderkous, met uitzondering van
de ReadyWrap compressieverbanden voor de tenen. De
onderkousen zijn ontworpen om gedragen te worden onder
de ReadyWrap compressieverbanden.

het unieke ontwerp kan aangepast worden aan
verschillen in teenomvang

s pecifiek ontwerp voor de linker- of rechtervoet en
inkeping voor betere pasvorm
 envoudig aan te trekken ontwerp met twee banden,
e
past in de meeste schoenen
 verlapt de compressieverbanden voor o nderbeen
o
en tenen zodat tussenruimte wordt voorkomen
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ReadyWrap®
Compressiesysteem voor het been.
>

>

>

>

>

>

Achteraanzicht

Brede versteviging op de
kuit ontworpen
voor comfort

ReadyWrap®
voor het onderbeen

■■

■■

■■

>

	
verstevigde
achterkant vermindert rek en
versterkt de structurele ondersteuning

■■

■■

	
eenvoudig
ontwerp met drie banden biedt een
c omfortabele pasvorm, waarmee afknelling en
d rukpunten worden voorkomen
	
overlapt
de compressieverbanden voor onder- en
bovenbeen zodat tussenruimte wordt voorkomen

	
overlapt
de compressieverbanden voor voet
en knie zodat tussenruimte wordt voorkomen

>

Brede versteviging
op het bovenbeen
ontworpen voor
comfort

ReadyWrap® verlengband

Achteraanzicht

>

ReadyWrap®
voor de knie

	
kan
worden gedragen met elastische kousen
voor extra ondersteuning en bescherming

ReadyWrap®
voor het bovenbeen

■■

■■

■■
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materiaal
met korte rek biedt vanaf de bovenrand
van de patella tot de lies lage druk in rust en hoge
druk tijdens beweging
	
proximale
band voor een betere pasvorm bij rechte
of taps toelopende bovenbenen

■■

	verlengt een ReadyWrap standaardband met 10 cm

■■

blijft goed zitten dankzij de vorm van een ‘Y’-klem

■■

	
geschikt
voor ReadyWrap compressieverbanden
voor onderbeen, knie en bovenbeen

	
overlapt
het compressieverband voor de knie zodat
tussenruimte wordt voorkomen
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1

voorgevormde gebogen banden
passen zich aan de arm aan
voor comfort en ondersteuning

2

voering voor de arm voor
een juiste pasvorm

3

VELCRO® klittenbandsluitingen
met kleurcode maken
aanbrengen eenvoudig

1

ReadyWrap®
Compressiesysteem voor de arm.

2

>

>

>

3

ReadyWrap® voor de arm

■■

■■

■■

ReadyWrap voor pols en hand
®

■■

■■

■■

■■

	 dubbelgestikte voering maakt eenvoudig
de
aan- en uittrekken met één hand mogelijk
	
voorzien
van een gepolsterd pols- en ellebooggedeelte om drukpunten te voorkomen en extra
comfort te bieden
	
tweezijdig
ontwerp volgt de contouren van de
linker- en de rechterarm

>

>

>

>

	bedekt de pols en de hand
	
specifiek
ontwerp voor links of rechts volgt de
contouren van de hand op een natuurlijkere
m anier. G
 epolsterd aan de kant van de handpalm en handrug om consistente compressie
te bieden over benige uitsteeksels
	
ontworpen
met schuimpads voor extra onder
steuning
	 compressieverband voor pols en hand is
het
ontworpen om het ReadyWrap compressie
verband voor de arm te overlappen om tussenruimte te verminderen

Overlappende banden
zonder tussenruimte
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ReadyWrap®
Opmeten van het been.

2

Kies de juiste maat aan de hand van
de afmetingen op het bestelformulier
en vink de artikelcode aan.

De basis voor een geslaagde behandeling –
kies de maat die het beste past.
Alleen een perfect passende ReadyWrap kan het
best mogelijke therapeutische effect tot stand
brengen. Om die reden is het van groot belang
de juiste maat te bepalen voor uw been. Met
behulp van onze maattabellen kunt u de juiste
maat snel en eenv oudig bepalen. De maattabel
vindt u op www.Lohmann-Rauscher.com

1

Markeer eerst de meetpunten en meet
daarna de omvang van het been van boven
naar beneden. Zodra de omvang voor het
gewenste compressieverband is gemeten,
gaat u verder met het opmeten van de
afzonderlijke lengtes tussen de weergegeven
meetpunten – IG-E 1, ID-B en IA-Y.

3
14

Neem deze informatie over om het
bestelformulier verder in te vullen en
controleer of alle gegevens juist zijn.
15

ReadyWrap®
Opmeten van de arm.

De basis voor een geslaagde behandeling –
kies de maat die het beste past.
Alleen een perfect passende ReadyWrap kan het
best mogelijke therapeutische effect tot stand
brengen. Om die reden is het van groot belang de
juiste maat te bepalen voor uw arm. Met behulp
van onze maattabellen kunt u de juiste maat snel
en eenvoudig bepalen. De maattabel vindt u op
www.Lohmann-Rauscher.com

2

3

Neem deze informatie over om het
bestelformulier verder in te vullen en
controleer of alle gegevens juist zijn.

1
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Kies de juiste maat aan de hand van
de afmetingen op het bestelformulier
en vink de artikelcode aan.

Markeer eerst de meetpunten en meet daarna de omvang van de arm. Zodra de omvang voor het gewenste
compressieverband is gemeten, gaat u verder met het
opmeten van de afzonderlijke lengtes tussen de weergegeven meetpunten – IC-G en/of IA-C.
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ReadyWrap®
Informatie voor de gebruiker.

Voorafgaand aan de behandeling dient er een volledig
holistische en vasculaire diagnose te worden uitgevoerd.
Raadpleeg de plaatselijke en nationale richtlijnen.

Verzorgingsinstructies voor ReadyWrap compressie
verbanden voor onderbeen, knie en bovenbeen

Indicaties
Compressieverband voor flebologische en lymfologische indicaties, zoals veneuze aandoeningen, chronisch
oedeem en lymfoedeem.

Algemeen
■■ 	wees voorzichtig en forceer niets, om draadbreuk te
voorkomen
■■ 	staak het gebruik als er huiduitslag, een doof gevoel
of veranderingen van de huidskleur optreden

Voor het reguleren of verminderen van het oedeem en
het aanpassen van de vorm van benen en armen.

Voor meer informatie over ReadyWrap® gaat u naar:

www.SupportforLife.com

Wassen
	was met de hand in warm water met een klein beetje
mild wasmiddel
■■ 	spoel goed uit in warm water
■■ 	gebruik GEEN bleekmiddelen of wasverzachter
■■

Voorzorgsmaatregelen
EAI <0,8 – compressietherapie mag uitsluitend worden gebruikt onder supervisie van een medisch of vaatspecialist.
Niet geschikt voor een enkelomvang van minder dan
18 cm, tenzij polstering wordt toegepast om de enkelomvang te vergroten tot 18 cm of meer.
Dit systeem is mogelijk ongeschikt als er zwaar exsu
derende en/of grote wonden aanwezig zijn.
Net als bij alle compressiesystemen is voorzichtigheid
geboden als:
■■ 	cardiale overbelasting vermoed wordt
■■ 	de patiënt diabetes heeft
■■ 	de patiënt een gevorderde aandoening van de kleine
bloedvaten heeft
■■ 	er sprake is van een arteriële aandoening
■■ er sprake is van nierfalen
■■ 	er sprake is van reumatoïde artritis
Na het aanbrengen moet het compressieverband onmiddellijk worden verwijderd als de patiënt tekenen van
pijn, verminderde kleur of een doof gevoel ervaart in de
extremiteiten.
Contra-indicaties
	arteriële insufficiëntie of een EAI <0,8
■■ 	acute DVT (diepveneuze trombose)
■■ 	o nbehandeld congestief hartfalen
■■ onbehandelde kanker
■■ 	onbehandelde infectie, zoals cellulitis
■■ 	allergie voor het materiaal
■■ matig tot ernstig perifeer vaatlijden
■■
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Drogen
	plat liggend laten drogen
■■ 	niet drogen in de wasdroger en niet strijken
■■ 	de droogtijd kan worden verkort door het compressieverband op een handdoek te leggen en op te rollen in
de handdoek om overtollig water op te vangen
■■ 	zorg ervoor dat de VELCRO ® klittenbandsluitingen
geen contact maken met uw handdoek
■■

Materiaal
	ReadyWrap maakt gebruik van VELCRO ® klittenbandsluitingen. Bevat klittenbandsluitingen van het
merk “VELCRO ®”
■■ b evat geen natuurlijk rubber (latex)
■■ d e materiaalsamenstelling van ReadyWrap is:
◆◆ 61% nylon
◆◆ 33% polyurethaan
◆◆ 6% elastaan (Spandex)
■■

Klantenservice
Lohmann & Rauscher biedt u een eenvoudige
oplossing voor compressie bij het zelfmanagement/
met de compressieverbanden met klittenband
sluiting. Indien u vragen hebt, meer informatie wilt
hebben of als u wilt bestellen, neemt u dan contact op
met ons team van de Klantenservice, van maandag tot
en met vrijdag:

Lohmann & Rauscher B.V.
Antennestraat 86b · 1322 AS Almere
info@nl.lrmed.com · +31(0) 36 5463020
Ga voor meer informatie naar
www.Lohmann-Rauscher.com
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