Gebruiksinstructie

3M Coban 2 Lite compressiesysteem voor een schouderspica
™

™

Materialen & Positie
• Een schouderspica is zinvol indien de zwachtel rond de bovenarm afzakt, om afzakken te voorkomen bij overmatige zwelling aan de bovenarm of om oedeem aan de acherkant van de schouder te managen.
• Gebruik het 3M™ Coban™ 2 Lite Compressiesysteem 10cm of 15cm, afhankelijk van de omvang van de schouder.

Instructie aanbrengen comfortzwachtel bij een schouderspica
Laag 1: de comfortzwachtel
• Breng deze zwachtel aan met de
foamzijde op de huid. Breng met
net voldoende spanning aan om te
conformeren aan de contouren.
• Bedek de huid met een zo’n dun
mogelijke laag zonder ruimte tussen de
lagen.

Stap 1: Start de applicatie een circulaire toer rond de bovenarm, die de armbandage minimaal
overlapt. Draai de zwachtel over de schouder, centraal over het schoudergewricht.

Stap 2: Breng de zwachtel schuin over de rug, onderlangs de tegenoverstelde arm. Laat de
patient diep inademen en zwachtel verder over de thorax onder de borsten.

Stap 3: Nadat een volledige toer om de thorax is gemaakt
kan de patient weer uitademen. Knip de zwachtel af en druk
de lagen tegen elkaar.

Stap 4: Bedek de huid aan de achterkant van de schouder
(zie stippellijn) met stukjes comfortzwachtel, totdat alles
bedekt is. Druk de lagen tegen elkaar of gebruik eventueel
een pleister voor extra fixatie.

Instructie aanbrengen compressiezwachtel bij een schouderspica
Laag 2: de compressiezwachtel
• Breng de compressiezwachtel met minimaal
twee lagen aan. Gelijkmatige druk wordt
bereikt door de zwachtel onder volledige
spanning aan te brengen.
• Houdt de rol kort en dicht bij het lichaam om
gelijkmatige druk te garanderen.
• Een extra laag van de compressiezwachtel
kan aangebracht worden indien er na de
applicatie sprake is van ongelijkmatige druk.

Stap 5: Bedek eerste de stukjes van de comfortzwachtel en druk de lagen
goed aan elkaar.

Stap 6: Start aan de bovenarm, de armzwachtel 50% overlappend, richting de
schouder met de zwachtel centraal over het schoudergewricht.

Stap 8: Nadat een volledige toer om de
thorax is gemaakt kan de patient weer
uitademen. Knip de zwachtel af en druk de
lagen tegen elkaar.

Stap 9: Knip de zwachtel weg rond de hals,
nek en oksel en zorg er voor dat de arm
niet gehinderd wordt in het bewegen. Voor
extra comfort kan de thoraxband rond het
maagkuiltje bijgewerkt worden.

Stap 7: Breng de zwachtel schuin over de rug onderlangs de
tegenovergestelde arm. Vraag de patient diep in te ademen en zwachtel
over de thorax, onder de borsten door. Druk de lagen aan elkaar.

3M Coban 2 compressiesysteem voor hoofd en nek
™

™

Materialen & Positie
• Gebruik het 3M Coban 2 Lite compressiesysteem 5cm voor een hoofd- en nekapplicatie
of

3M™ Coban™ 2 compressiesysteem voor hoofd en nek
Laag 1: comfortzwachtel
• Breng deze zwachtel aan met de
foamzijde op de huid. Breng met
net voldoende spanning aan om te
conformeren aan de contouren.
• Bedek de huid met een zo’n dun
mogelijke laag zonder ruimte tussen de
lagen.

Stap 1: Start lateraal, de zwachtel voor de oren gepositioneerd. Maak een circulaire
toer met voldoende spanning wanneer over de onderkaak wordt gezwachteld om het
oedeem ‘te liften’. Eindig de toer op het hoofd met een 2.5cm overlap. Breng de lagen
tegen elkaar aan.

Stap 2: Om de zwachtel te
stabiliseren wordt aan de
achterkant van het hoofd een strook
comfortzwachtel aangebracht van
links naar rechts, boven de oren.
Breng de lagen tegen elkaar aan.

Stap 3: Breng een extra
strook comfortzwachtel aan
om de gehele onderkaak te
bedekken.

Stap 4: (Optioneel, bij kinoedeem). Met extra
stroken comfortzwachtel kunnen gebruikt worden bij
kinoedeem.

Instructie aanbrengen compressiezwachtel om hoofd en nek
Laag 2: de compressiezwachtel
• Breng de compressiezwachtel met minimaal
twee lagen aan. Gelijkmatige druk wordt
bereikt door de zwachtel onder volledige
spanning aan te brengen.

Stap 5: Start lateraal, de zwachtel voor de oren
gepositioneerd. Maak een circulaire toer met voldoende
spanning wanneer over de onderkaak wordt gezwachteld
om het oedeem ‘te liften’. Eindig de toer op het hoofd met
een 2.5cm overlap. Breng de lagen tegen elkaar aan.

Stap 6: Plaats onder volledige spanning een
band aan de achterkant van het hoofd om de
comfortzwachtel te bedekken.

Verwijderen zwachtel
Door de tip van de schaar van
crème te voorzien wordt het
afknippen eenvoudiger
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Stap 7: Breng, met voldoende spanning, extra
stroken compressiezwachtel aan rond de
onderkaak om de comfortzwachtel te bedekken.
Breng de lagen tegen elkaar aan.

Stap 8: Bedek de stroken over de kin met 2 lagen
compressiezwachtel.

