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Welkom bij de vijfde editie van eNews
oedeemtherapie
Wij houden ‘de druk op de ketel’. Over druk gesproken, weet
u hoeveel druk u geeft bij het zwachtelen? En is druk
belangrijk? In deze nieuwsbrief brengen we graag een artikel
bij u onder de aandacht, waarin wordt aangetoond dat zelfs
bij een lage druk, een inelastische zwachtel al effectief is.
Kwalitatieve zorg voor de patiënt is uw EN onze zorg. Vooral
als het gaat om mensen met een kwetsbare huid. Naast
verzorging en bescherming van de huid is ook het gebruik
van hechtpleisters iets om over na te denken. Een
hechtpleister die bij het verwijderen de huid intact laat en die
meerdere keren herplaatst kan worden bestond nog niet.
Nog niet….., lees meer over een nieuwe innovatie bij 3M
Health C are.
Wij wensen u weer veel leesplezier

Uitgelicht: Compressietherapie
C ompressietherapie is een must bij de behandeling van
oedeem ten gevolge van veneuze insufficiëntie. In de praktijk
zien we dat niet elke patiënt een “strakke” compressiezwachtel verdraagt, waardoor de therapietrouw in het geding
komt. Stel er wordt gezwachteld met lage compressie?
Lees hier het volledige verhaal >>

Siliconen tape
Een ouder wordende samenleving leidt automatisch tot een
grotere groep ouderen met een kwetsbare huid, waardoor
een groter risico op huidbeschadiging. Daarom heeft 3M
onlangs de Siliconen Hechtpleister geïntroduceerd. Deze
hechtpleister heeft een nieuwe kleeflaag technologie op
siliconen basis.
Lees hier het volledige verhaal >>
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