Gebruiksinstructie

3M Coban 2 Lite compressiesysteem voor het scrotum
™

™

Materialen & Positie
• Gebruik het 3M Coban 2 Lite compressiesysteem 10cm

Instructie aanbrengen comfortzwachtel om het scrotum
Laag 1: de comfortzwachtel
• Breng de comfortzwachtel aan met
foamzijde op de huid en voldoende
spanning om de contouren te volgen.
• Bedek het scrotum met een zo’n dun
mogelijke laag zonder ruimte tussen de
lagen.

Stap 1: Start de applicatie
met een circulaire toer rond
de heupen, centraal over de
onderbuik.

Stap 2: Zwachtel richting
de bovenkant van de penis.

Stap 3: Vouw de zwachtel dubbel en knip een ster op de
vouw. LET OP: In geval van een penectomie of een
kleine penis, wordt de ster geknipt ter hoogte van de
urethramond.

Stap 6: Als het scrotum
volledig bedekt is,
zwachtel dan lateraal
richting de heup aan de
andere zijde. Wrijf de
lagen voorzichtig tegen
elkaar en knip overtollig
materiaal af.

Stap 4: Plaats de penis
door de ster. Indien
noodzakelijk kan de inkeping
groter geknipt worden.

Stap 7: Indien
nodig kan de
comfortzwachtel
bijgewerkt worden
rondom de penis
voor meer comfort.

Stap 5: Zwachtel onder het scrotum door terug naar de voorkant. Herhaal deze stappen totdat het
volledige scrotum bedekt is met de comfortzwachtel met zo min mogelijk lagen.

Stap 8: Als extra ondersteuning van
het scrotum gewenst is, kan een
strook comfortzwachtel gebruikt
worden. Wrijf de lagen goed tegen
elkaar aan en fixeer de strook met
pleisters op heuphoogte.

Instructie aanbrengen compressiezwachtel om het scrotum
Laag 2: de
compressiezwachtel
• Breng de compressiezwachtel met
minimaal twee lagen aan en met
voldoende spanning voor optimale
ondersteuning.
• Houdt de compressiezwachtel zo
dicht mogelijk bij het lichaam voor
evenredige drukverdeling.

Stap 9: Start de applicatie met
een circulaire toer over de heupen,
waarmee de comfortzwachtel
bedenkt wordt.

Stap 10: Zwachtel distaal net tot onder de penis en zwachtel het scrotum in met
voldoende spanning om te conformeren aan de contouren.

Stap 13: Zwachtel vervolgens het scrotum in met voldoende spanning om te
conformeren aan de anatomische vormen.

Stap 11: Zwachtel vervolgens onder de penis richting de
heup. Wrijf de lagen goed tegen elkaar en knip overtollig
materiaal af.

Stap 14: Wanneer het scrotum volledig is bedekt
wordt de compressiezwachtel lateraal over de basis
van de penis gezwachteld richting de heup aan de
andere zijde. Wrijf de lagen goed tegen elkaar aan.

Stap 15: Indien nodig kan
de compressiezwachtel
bijgewerkt worden rondom
de penis voor meer comfort.

3M Coban 2 Lite compressiesysteem voor de penis (methode A)
™

™

Materialen & positie
• Gebruik de 3M Coban 2 Lite compressiezwachtel 2.5cm.

Instructie aanbrengen compressiezwachtel om de penis
Compressiezwachtel
• Breng de compressiezwachtel met minimaal twee lagen aan en
met voldoende spanning voor optimale ondersteuning.
• Houdt de compressiezwachtel zo dicht mogelijk bij het lichaam
voor evenredige drukverdeling.

3M and Coban are trademarks of 3M. All rights reserved.

Stap 1: Hecht de compressiezwachtel
aan de abdominale band van de
scrotumbandage en zwachtel zonder
spanning via de bovenkant van de penis
richting de urethramonding.

Stap 2: Zwachtel van hieruit
richting de onderbuik met 50%
overlap en fixeer de zwachtel
aan de abdominale band van de
scrotumbandage. Wrijf de lagen
tegen elkaar aan.

Stap 12: Om het proximale deel van het scrotum te bedekken
wordt vanaf de heup aan laterale zijde over de onderbuik
richting de penis gezwachteld.

Stap 16: Als extra ondersteuning van het scrotum
gewenst is, kan een strook compressiezwachtel
gebruikt worden. Wrijf de lagen goed tegen elkaar aan.

Stap 17: Voor fixatie van de
strook wordt afgesloten met
een circulaire toer rond de
heupen.

