U bent in het bezit gekomen
van een VaroCare hand- en/
of armverband.
Met deze aantrekinstructies leggen wij graag
uit hoe u VaroCare het beste bij uzelf kunt
aanbrengen voor een optimaal resultaat.

VaroCare handverband
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3. Mocht het handverband minder
comfortabel aanvoelen na verloop van tijd,
controleer dan of de druk nog goed is en of
er geen plooien in de stof zijn ontstaan. Maak
het klittenband los en bevestig de banden
opnieuw.
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2. Steek uw duim door de opening van het
handverband. Het VaroCare handverband
bestaat uit een smalle en een brede band. De
smalle band hangt aan de kant van de pink
en de brede band bij de pols. Sla het verband
vervolgens via de handpalm om uw hand.
De klittenbanden horen altijd te sluiten op
de handrug. Sluiten de klittenband in uw
handpalm? Dan dient u het handverband
binnestebuiten te draaien.
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4. Als u het handverband combineert
met een armverband, breng eerst het
armverband aan en zorg ervoor dat het
handverband over het armverband valt.
Maakt u ook gebruik van een VaroSilk
handverband? Trek dan eerst het VaroSilk
handverband aan en vervolgens het
VaroCare handverband.
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1. Het handverband wordt geleverd met
losse klittenbanden omdat deze zowel
links als rechts gedragen kunnen worden.
Bevestig de klittenbanden aan de banden
van het handverband. Indien het etiket aan
de buitenzijde zit, kunt u deze voorzichtig
verwijderen. Er worden ook losse pelotten
meeleverd om de druk op de handrug te
verhogen (optioneel).
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VaroCare armverband (links en rechts verschillend)
1. Begin met uw arm door de ingenaaide liner
te schuiven en trek het armverband omhoog
tot deze op de juiste hoogte zit. Zorg ervoor
dat het etiket en de siliconenband altijd aan de
bovenzijde zitten. U kunt het armverband ook
aantrekken zonder gebruik te maken van de
ingenaaide liner. Leg in dit geval het verband
plat neer en leg uw arm op de liner. U heeft in dit
geval een tweede persoon nodig om te helpen.
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3. Aan de bovenste band zit een extra bandje
vast. U kunt dit bandje gebruiken als hulp
om onder de arm door de bovenste band op
spanning te bevestigen. Als alle banden vast
zitten raden wij aan om alle banden nogmaals
na te lopen om ze op de juiste positie te zetten.
De banden dienen aan te sluiten. Zorg dat er
geen grote rimpels in de stof ontstaan tijdens
of na het aantrekken.
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2. Buig vervolgens uw arm in een 90 graden
positie en trek de banden met klittenband
met spanning over de arm en bevestig deze
met het klittenband. Begin met de band bij
de pols en werk zo naar boven. Bij de band
ter hoogte van de elleboog kunt u uw arm
strekken om de band met rek te bevestigen.
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VaroCare Tips
• Was de VaroCare producten regelmatig op 40 graden. De verbanden drogen snel.
Ze kunnen in de wasmachine, gebruik hiervoor bijv. een wasnetje. Drogen
gedurende de nacht (niet op een warmtebron). Verwijder de klittenbanden van de
bandage voor het wassen. De klittenbanden zelf kunt u met wat water en een
borsteltje met de hand schoon maken.
• Gebruik het VaroSilk handverband om stuwing naar de vingers te voorkomen of
om oedeem in de vingers te reduceren. De VaroSilk dient los bijbesteld te worden,
dit wordt aangegeven op het bestelformulier.
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