
Verstelbaar Point Pressure 
systeem voor lymf oedeem of 
oedeemmanagement voor gebruik 
in rust of ‘s nachts.

Tribute® Wrap Point Pressure 
Uw oplossing voor compressietherapie 
in rust of tijdens de nacht.

Support for Life

NIEUW

www.Lohmann-Rauscher.com



    Verbeter de   levenskwaliteit 
                van  uw patiënten met 
   Tribute®  Wrap 

Maakt zelfzorg door 
de patiënt mogelijk

Eenvoudig aan en 
uit te trekken, ook 
door de patiënt zelf

Subtiele belijning om 
opeenhoping van vocht te 
verminderen en comfort 
en therapietrouw van de 
patiënt te vergroten

Patiënten kunnen het 
verband zelf aanpassen 
voor het benodigde 
comfort

De naad bevindt zich aan de 
buitenzijde ter voorkoming van 
irritatie van de huid

Tijdbesparend alternatief 
voor zwachtelen

Tribute® Wrap-verbanden zijn ontworpen voor 
zelfzorg door patiënten en ter stimulering van 
hun zelfstandigheid.  

Deze uitsluitend in confectiematen leverbare 
schuimverbanden zijn verstelbaar en daardoor 
aan te passen aan de unieke lichaamsvormen 
en levensstijl van uw patiënten.
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Lohmann & Rauscher heeft met de Tribute® Wrap 
als doel het verbeteren van de levenskwaliteit van 
patiënten. Wij richten ons op een combinatie van een 
succesvolle klinische behandeling, tijdsbesparing en 
kostenreductie. Wij noemen dat
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Ga voor meer 
gebruikerservaringen 

over Tribute® Wrap naar: 
www.SupportforLife.com

“Ik deed de Tribute® Wrap ‘s morgens af en kon niet geloven 
hoe anders mijn been eruit zag! Ik was even bang dat dit 
tijdelijk was, maar ik ervaar sindsdien dezelfde resultaten elke 
ochtend.

Dit is zo goed! Nee, dit is ongelofelijk. Doordat de zwelling  
is afgenomen, is het nu gemakkelijker om mijn vlakgebreide 
compressiekousen voor overdag aan te trekken en mijn benen 
voelen overdag ook minder vermoeid aan.

Ik ben er van overtuigd dat Tribute® Wrap echt een verschil 
maakt!” 

John, patiënt met lymfoedeem

“Ik maak nog steeds graag gebruik 
van de Tribute® Wrap en vind dat 
er echt een merkbaar verschil is, 
vooral bij de zwelling rond mijn 
enkels… Ik draag ze ongeveer vier 
tot vijf keer per week, afhankelijk 
van mijn activiteiten, hoe mijn benen 
aanvoelen, enzovoort. 
 
Ze zijn heel erg comfortabel: het 
voelt alsof ik een paar fijne pantoffels 
aan heb ! In z’n algemeenheid is mijn 
zwelling afgenomen en de laatste 
keer dat ik naar het ziekenhuis ging, 
waren alle gemeten omvangs- 
waarden lager dan vóór de 
behandeling.” 
 
Beth, lymfoedeem patiënt

Tribute® Wrap
Helpt het dagelijks leven  
eenvoudiger te maken.

Support for Life
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90°

Waarom kiezen voor
Tribute® Wrap.

Tribute Wrap verstelbare schuimverbanden zijn  
eenvoudig te gebruiken verbanden voor compressie-
therapie tijdens de nacht en in rust voor patiënten 
met lymfeaandoeningen of chronisch oedeem.

Tribute® Wrap 
is klinisch effectief
Helpt oedeem te verminderen en verbetert de 
voedingstoestand van het weefsel.1

	■ helpt verhard of fibrotisch weefsel te verzachten en af te breken  
door het uitoefenen van hoge en lage puntdruk op de huid 2

	■ is te gebruiken in rust of ‘s nachts of - indien nodig - 24 uur per dag
	■ verbetert de voedingstoestand van het weefsel

Tribute® Wrap
Ontworpen om uw patiënten eenvoudiger om  
te kunnen laten gaan met hun aandoening

	■ past zich aan de vorm en afmetingen van uw patiënt aan
	■ binnenzijde is naadloos ter voorkoming van huidirritatie
	■ biedt bewegingsvrijheid in elke rusthouding
	■ dun materiaal voor patiëntcomfort
	■ eenvoudig aan en uit te trekken

Biedt bewegingsvrijheid door 
figuurnaden en aangepaste 

banden ter hoogte van  
het gewricht
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Een oplossing voor compressie in zowel de 
reductie- als de onderhoudsfase. 
Patiënten kunnen de gereduceerde omvang 
gedurende de nacht behouden en tegelijkertijd 
de toestand van het weefsel verbeteren. 

Tribute® Wrap:  
de oplossing voor compressie  

in rust en ‘s nachts

Optimaliseer de resultaten van uw behandeling 
en zet Tribute Wrap in om zelfmanagement te 
stimuleren en de patiënttevredenheid te vergroten.

Innovatieve oplossing
Voor het behandelen van 
lymfoedeem en chronisch 
oedeem.

Na de intensieve therapiefase is optimalisatie van 
de behandelresultaten van essentieel belang. 
Met het inzetten van Tribute Wrap staat de 
patiënt centraal en wordt een succesvolle 
onderhoudsfase mogelijk gemaakt. Tribute Wrap 
is een gebruiksvriendelijk en bijzonder effectief 
schuimverband voor gebruik in rust of ‘s nachts. 

Een doorlopende behandeling zorgt voor succes  
op de lange termijn. Tribute Wrap kan in de 
reductie- en in de onderhoudsfase van de 
behandeling worden ingezet voor het effectief 
managen van lymfoedeem en andere oedemen.

Tribute Wrap is ontwikkeld door therapeuten en biedt 
een oplossing voor zelfmanagement van de patiënt.

Tribute® Wrap
is uitgevoerd met unieke 
en gepatenteerde  
technologie.

V-vormige kanalen op basis van  
de principes van manuele lymfatische 
drainage (MLD) voor het afvoeren 
van lymfevloeistof naar de collaterale 
banen.

	■ simuleert de richting van lymfatische 
drainage op basis van MLD

	■ voert de lymfevloeistof van distaal naar 
proximaal af naar de lymfeknopen

Innovatief materiaal met chemicaliënvrije 
koelingstechnologie. 

	■ voert vocht af om de lichaams- 
tem peratuur te reguleren

	■ behoudt zijn verkoelende  
eigenschappen onder normale was-  
en draagomstandigheden gedurende 
tenminste één jaar
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Tribute® Wrap
handschoen 

Verstelbaar  
compressiesysteem  
met schuim voor  
hand en vingers.

Tribute® Wrap
arm 

Verstelbaar  
compressiesysteem  
met schuim voor  
de pols tot de oksel.

Tribute® Wrap
onderbeen 

Verstelbaar  
compressiesysteem  
met schuim voor  
voet en onderbeen.

Snel en eenvoudig  
aan te passen
Per variant maar twee  
tot vier metingen nodig.

Tribute® Wrap 
Oplossingen voor bovenste 
en onderste extremiteiten.

Indicaties
	■ licht tot ernstig lymfoedeem, graad 1–3
	■ chronisch oedeem (ernstig chronisch veneus oedeem)

Voorzichtigheid geboden bij
	■ gevoelsstoornissen (zoals bij perifere neuropathie) 
	■ cognitieve stoornissen
	■ open wonden moeten worden afgedekt

Contra-indicaties
	■ matig tot ernstig perifeer arterieel vaatlijden
	■ arteriële insufficiëntie of een ABPI < 0,8
	■ onbehandeld congestief hartfalen
	■ onbehandelde infectie (bijv. cellulitis)
	■ allergie of overgevoeligheid voor de materialen
	■ acute DVT (diep-veneuze trombose)
	■ ernstige cognitieve stoornissen

Overdag met bandages, 
compressie kousen of verbanden zoals

ReadyWrap®

plus MLD of IPC (Intermitterende Pneumatische 
Compressie) om oedeem te verminderen.

In rust of ‘s nachts met

Tribute® Wrap

voor het beperken van het lymfe volume 
en het verbeteren van de gezondheid 
van de huid.

Tribute Wrap is ontworpen om een  
bijdrage te leveren aan oedeem-
management, 24 uur per dag

Tribute® Wrap handschoen

Maat
Omtrek 

handpalm 
cA (cm)

Omtrek 
pols 

cC (cm)
REF Z-Index- 

nummer

Linkerhand

S 16,0 – 20,0 16,5 – 21,0 146 783 168 799 37

M 18,0 – 22,0 17,5 – 22,0 146 784 168 799 45

L 20,0 – 24,5 18,5 – 23,0 146 785 168 799 53

Rechterhand

S 16,0 – 20,0 16,5 – 21,0 146 786 168 799 61

M 18,0 – 22,0 17,5 – 22,0 146 787 168 799 88

L 20,0 – 24,5 18,5 – 23,0 146 788 168 799 96

Tribute® Wrap arm

Maat
Omtrek 

pols 
cC (cm)

Omtrek 
elleboog  
cE (cm)

Omtrek 
oksel  

 cG (cm)

Arm 
lengte 

lCG (cm)
REF Z-Index- 

nummer

Linkerarm

S 16 – 21 22 – 28 25 – 31

43 – 47

146 777 168 798 72

M 17 – 22 26 – 32 30 – 37 146 778 168 798 80

L 18 – 23 30 – 36 35 – 44 146 779 168 798 99

Rechterarm

S 16 – 21 22 – 28 25 – 31

43 – 47

146 780 168 799 02

M 17 – 22 26 – 32 30 – 37 146 781 168 799 10

L 18 – 23 30 – 36 35 – 44 146 782 168 799 29

Tribute® Wrap onderbeen 

Maat
Omtrek 
enkel 

cB (cm)

Omtrek
kuit 

cC (cm)

Lengte 
voet 

lA (cm)

Lengte 
onderbeen 

lD (cm)
REF Z-Index- 

nummer

Linker onderbeen

S 24,0 – 30,0 30,0 – 36,0 19 – 22

40 – 44

146 789 168 800 05

M 27,0 – 33,0 33,0 – 41,5 19 – 22 146 790 168 800 13

L 30,0 – 36,0 36,0 – 45,0 19 – 22 146 791 168 800 21

Rechter onderbeen

S 24,0 – 30,0 30,0 – 36,0 19 – 22

40 – 44

146 792 168 800 48

M 27,0 – 33,0 33,0 – 41,5 19 – 22 146 793 168 800 56

L 30,0 – 36,0 36,0 – 45,0 19 – 22 146 794 168 800 64

40°Niet gemaakt met 
natuurrubberlatex

40°Niet gemaakt met 
natuurrubberlatex

40°Niet gemaakt met 
natuurrubberlatex

NIEUW
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Ga voor meer informatie  
over Tribute® Wrap naar  

www.SupportforLife.com
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Referenties

Lohmann & Rauscher biedt u oplossingen voor 
compressie en zelfzorg. 
Als u vragen hebt of meer informatie wenst, dan 
kunt u contact opnemen de klantenservice.

Klantenservice
Lohmann & Rauscher B.V.
Antennestraat 86-B · NL - 1322 AS  Almere 
T. 088 104 65 64

Ga voor meer informatie naar
www.Lohmann-Rauscher.com
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 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


