Doorgaans worden er bij de behandeling van brandwonden
en li�ekens drukkledij en/of siliconen voorgeschreven.
We geven hierbij enkele basisregels mee in verband met
gebruik en onderhoud van de desbetreﬀende producten.

• algemeen
•

Laat de crème goed intrekken en masseer voldoende
vooraleer je silicone, orthese of drukkledij aandoet.

•

Progressief opbouwen tot het gevraagd aantal uren
bereikt is.
Voorbeeld: eerste dag : 2 uur
tweede dag: 4 uur
en na 2 weken 23/24 uur

•

•

Let op!
De regels in deze ﬂyer zijn richtlijnen. Indien de dokter
anders vermeld, geef dan zeker voorrang aan het advies
van de dokter!
Indien u problemen ondervindt, maak dan een afspraak
met de bandagist
JAN SEVENANTS
jan.sevenants@vigogroup.eu | 02 443 24 38
ADELIEN DENYS
adelien.denys@vigogroup.eu | 02 443 24 38

Onze vestigingen

Meer informa�e ? Surf naar onze website of

neem contact op met één van onze verstrekkers.
| VIGO We�eren |
Biezeweg 13
9230 We�eren
09 292 20 00

| VIGO Brussel |
Zone1, Researchpark 10
1731 Zellik
02 467 15 11

| VIGO Antwerpen |
Herentalsebaan 414-416
2100 Deurne
03 322 66 99

| VIGO Antwerpen Zuid |
Boomsesteenweg 135
2610 Wilrijk
03 440 69 87

| VIGO Turnhout |
Steenweg op Oosthoven 92
2300 Turnhout
014 45 43 00

| VIGO Tienen |
Leopoldvest 58
3300 Tienen
016 81 13 80

| VIGO Sterrebeek |
Mechelsesteenweg 333
1933 Sterrebeek
02 759 92 17

| VIGO Hasselt |
G. Verwilghensingel 4
3500 Hasselt
089 32 91 50

| VIGO Roeselare |
Diksmuidsesteenweg 370A
8800 Roeselare
051 43 11 00

| VIGO Kortrijk |
Groeningelaan 10
8500 Kortrijk
056 25 61 87

| VIGO Gent |
Zwijnaardsesteenweg 488
9000 Gent
09 292 21 88

| VIGO Gasthuisberg |
Herestraat 49
3000 Leuven
016 74 15 67

| VIGO Leuven |
Interleuvenlaan 60
3001 Heverlee
016 40 60 50

| VIGO Pellenberg |
Weligerveld 1
3212 Pellenberg
016 74 15 67

| VIGO Genk |
Vaartstraat 4
3600 Genk
089 32 91 50

| VIGO winkel Gent |
Maaltebruggestraat 288 B1
9000 Gent
09 222 70 66

| VIGO Namur |
Av. du Prince de Liège 174
5100 Jambes
081 74 28 31

| VIGO Bruxelles |
Zone1, Researchpark 10
1731 Zellik
02 467 15 11

info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

beknopte handleiding rond
behandeling

‘brandwonden’

• Silicone

• Drukkledij

• Orthese

Onderhoud :

Onderhoud :

Onderhoud :

•

voor reiniging:
• dagelijks wassen
• gebruik neutrale zeep. De zeep zeer goed afspoelen.

•

•

•

voor desinfecteren:
koken gedurende 2 min.

•

algemeen:
• 23/24u, niet in de douche
• indien niet in gebruik, de silicone plakken op een
		 plastic zak.
• de hoeken steeds rond knippen
• 1 silicone-sheet gebruiken gedurende 7 à 8 weken

wasmachine:
• programma delicate
		 kledij/zijde/ ...
• 30°, max 40° met
		 vloeibaar wasmiddel
• mag dagelijks gewassen
		 worden

•

Nooit in de droogkast, best
laten drogen in de schaduw op een droogrekje
(zonder wasknijpers)

•

Nooit zelf knippen in de kledij

voor reiniging van de bandages:
• koud wassen met de hand of in de wasmachine.
		 Bij deze laatste optie de velcro sluiten, om be		 schadiging van andere kledij te voorkomen.

•

SILICONE:
• voor reiniging & desinfecteren van het silicone onder		 deel uit de orthese: koken gedurende 2 min.

•

UVEX:
• plastic onderdelen mogen met water en milde zeep
		 gewassen worden
• om vervorming te voorkomen, de UVEX nooit heet
		 laten worden.

•

MASKER:
• 23/24u dragen
• open het masker dmv het “klik-systeem” en laat de
		 velcro’s gesloten. Zo heb je steeds dezelfde druk.

Dit is een sandwichspalk.
Het onderdeel uit silicone mag
gedesinfecteerd worden door
middel van kokend water.

•

SANDWICHSPALK:
• ‘s nachts dragen en wanneer in rust

•

MINERVE:
• 23/24u dragen

Aandoen met behulp van een groene aantrekzak :
1. de zak over been (of arm) trekken
2. drukkledij voldoende hoog aandoen
3. zak onder de kledij uit trekken: de oranje lus aan de
aantrekzak kan aan een klink gehaakt worden om
het uit trekken te vergemakkelijken

Maak een afspraak met de bandagist wanneer de silicone bijna
versleten is.

Wanneer de vezels van de kledij hun “rek” verloren zijn en de kledij niet
meer voldoende druk geeft of de naden versleten zijn, maak dan een
afspraak met de bandagist. Ook als uw kind gegroeid is, u verdikt of
vermagerd bent.

Maak een afspraak met de bandagist wanneer de orthese versleten is
of niet meer past.

