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Topkwaliteit
van Ofa Bamberg

Uw op maat gemaakte compressiekousen van 
Ofa zijn het product van jarenlang onderzoek en 
ontwikkeling. De zorgvuldige verwerking en het 
hoge kwaliteitsniveau worden gegarandeerd en 
gecontroleerd door het gebruik van de modern-
ste techniek. Regelmatige certificeringen door 
onafhankelijke testinstituten documenteren de 
verantwoorde omgang met onze producten. 

Uw op maat gemaakte product van Ofa voldoet 
bijvoorbeeld aan de strengste kwaliteits- en 
productvereisten ter wereld (RAL-GZ 387/1). Ook 
voldoet het product aan de Öko-Tex Standard 100, 
de norm die het gebruik van veilige materialen en 
kleurstoffen voorschrijft.

Wij doen onze uiterste best –
om u op de been te houden!

Hier zijn uw op maat 
gemaakte compressiekousen!

Wassen
– Geschikt voor onmiddellijk gebruik
–  Aanbeveling: we raden aan om de kousen te wassen 

voordat u ze voor de eerste keer draagt
–  Dagelijks wassen (max. 40 °C), met de hand of met 

het machinewasprogramma voor fijne was
–  Afzonderlijk wassen met fijnwasmiddel (bijv. "Speciaal 

wasmiddel Ofa Clean"), geen wasverzachter gebruiken
–  Goed uitspoelen, voorzichtig centrifugeren, maar niet 

uitwringen
–  Drogen op een handdoek, op een droogrek of met het 

droogprogramma voor fijne was van de wasdroger, 
nooit strijken of op de verwarming of in de zon drogen

Materiaalsamenstelling
Er wordt gebruikgemaakt van polyamide (Polyamid), 
elastaan (Elastan), katoen (Baumwolle) of merinowol 
(Merinowolle). Voor specifieke informatie verwijzen wij 
u naar het textiellabel dat in uw kous is genaaid.

Onderhoud
–  Droog en het liefst in de originele verpakking opber-

gen, beschermen tegen direct zonlicht en warmte
–  Zorg ervoor dat kousen met hechtbanden met een si-

liconenlaag niet in contact komen met oplosmiddelen, 
zalven, crèmes en hydraterende waslotions, omdat de 
hechting hierdoor permanent kan worden aangetast

–  Verzorg uw voeten regelmatig en zorg ervoor dat u de 
juiste schoenen draagt

–  Vezelpluisjes (pilling) is een normaal verschijnsel bij 
textiel en geen reden voor reclamatie

–  Repareer schade aan de kousen nooit zelf, maar breng 
ze terug naar de winkel waar u ze hebt gekocht

Beoogd gebruik
Compressiekousen worden gebruikt bij de behandeling 
van flebologische en lymfologische aandoeningen van 
de armen en benen en bij lipoedeem. Afhankelijk van 
de indicatie worden verschillende producten gebruikt.

Werkingsprincipe van medische 
compressiekousen
Met producten die zijn afgestemd op de betref-
fende indicatie en gecontroleerde druk, wordt 
de terugstroom van het bloed versneld, wordt de 
microcirculatie in het weefsel verbeterd en wordt de 
lymfestroom verhoogd.  

 Belangrijke informatie
–  Draag alleen compressiekousen na overleg met 

uw arts
–  Dagelijks dragen en regelmatige controles zorgen 

voor een optimaal effect van de behandeling
–  De kousen moeten worden verstrekt door medisch 

geschoold personeel, dat ook advies geeft over de 
juiste manier waarop de kousen moeten worden 
aangetrokken

–  Neem bij acute pijn uw in benen of bij huidreacties 
direct contact op met uw arts

–  Door de hechtingsband regelmatig een klein stukje te 
verplaatsen, kunnen huidirritaties worden voorkomen 

–  Neem in geval van kwaliteitsproblemen of klachten 
contact op met de dealer

Het memoblad voor uw wasmachine:

Voor een eenvoudige en moeiteloze nabestelling vindt u 
aan de linkerkant uw persoonlijke kousenpaspoort 
met daarin alle benodigde informatie. Gewoon 
lostrekken, op elkaar plakken en goed bewaren.

Met vriendelijke groet,
Ofa Bamberg

Fijne was

Niet bleken

Voorzichtig drogen

Niet strijken

Niet chemisch reinigen
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Kousenpaspoort Kousenpaspoort

Indicaties (zie ook richtlijn medische 
compressietherapie AWMF 037/005, stand 12/18)
–  Verbetering van veneuze symptomen en kwaliteit van 

leven bij chronische veneuze aandoeningen
– Preventie en behandeling van veneus oedeem
–  Preventie en behandeling van veneuze 

huidveranderingen
– Eczeem en pigmentatie
– Dermatoliposclerose en atrofie blanche
–  Behandeling en pijnvermindering bij ulcus cruris 

venosum, ook recidiefprofylaxe
–  Behandeling van arteriële en veneuze ulcus cruris (zie 

contra-indicaties!)
– Spataderen
– Eerste fase na behandeling van spataderen
– Functionele veneuze insufficiëntie
– Veneuze malformaties
– Veneuze trombose
– Toestand na trombose
– Posttrombotisch syndroom
– Tromboseprofylaxe bij mobiele patiënten
– Lymfoedeem
– Oedeem tijdens de zwangerschap
– Posttraumatisch/postoperatief oedeem
– Cyclisch-idiopathisch oedeem
– Lipoedeem vanaf stadium II
–  Congestie door immobiliteit (artrogeen 

congestiesyndroom, parese en gedeeltelijke parese 
van de ledematen)

– Werkgerelateerd oedeem (staand, zittend werk)
–  Geneesmiddelgerelateerd oedeem wanneer geen 

verandering van medicatie mogelijk is 
–  Obesitas met functionele veneuze insufficiëntie
– Inflammatoire dermatosen van de benen

–  Misselijkheid, duizeligheid en congestie tijdens de 
zwangerschap

– Toestand na brandwonden
– Behandeling van littekens

Contra-indicaties 
Absolute contra-indicaties:
– Gevorderd perifeer arterieel vaatlijden
– Gedecompenseerd hartfalen
– Septische flebitis
– Phlegmasia coerulea dolens
Relatieve contra-indicaties:
– Vochtige dermatosen
–  Onverdraagzaamheid tegen compressiekousmaterialen
– Ernstige sensibiliteitsstoornissen van de ledematen
–  Gevorderde perifere neuropathie (bijv. diabetes 

mellitus)
– Chronische polyartritis

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als 
deze contra-indicaties worden genegeerd.

 Risico's en bijwerkingen
Bij een gevoelige huid kunnen jeuk en huidproblemen 
ontstaan onder de compressiekousen. Daarom wordt 
adequate huidverzorging aanbevolen.  
 
Bij de volgende symptomen dient u de kousen 
onmiddellijk uit te trekken en de voortzetting van de 
behandeling met de arts te bespreken: blauwe of witte 
verkleuring van de tenen, sensibiliteitsstoornissen, een 
doof gevoel, toenemende pijn, kortademigheid, sterke 
transpiratie, acute bewegingsbeperkingen.

Garantie
De houdbaarheid van medische compressiekousen is 
beperkt tot 3 jaar indien ze correct worden bewaard. 
Daarbij komt nog de draagtijd, die bij regelmatig gebruik 
en de juiste verzorging maximaal 6 maanden is. Na 
deze periode zijn de producten uitgesloten van garantie. 
Gebreken die terug te voeren zijn op normale slijtage 
resp. oneigenlijk gebruik zijn principieel uitgesloten 
van de garantie. Onder oneigenlijk gebruik vallen ook 
latere wijzigingen aan het product die niet door de 
fabrikant zijn uitgevoerd. Het product is bedoeld voor 
de verzorging van één patiënt. Als het voor hergebruik 
wordt doorgegeven aan andere personen, vervalt de 
productaansprakelijkheid van de fabrikant.

Verwijdering
Gooi het product aan het einde van de levensduur weg 
in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Meldplicht
Op grond van wettelijke voorschriften  
zijn patiënten en gebruikers verplicht  
om ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan 
in verband met het product en die tot een aanzienlijke 
verslechtering van de gezondheidstoestand of tot 
de dood hebben geleid of hadden kunnen leiden, 
onmiddellijk te melden aan de fabrikant en de 
verantwoordelijke nationale autoriteit (in Duitsland 
BfArM).

Lastofa Forte niet binnenstebuiten en 
Lastofa Extra binnenstebuiten wassen 
en geen wasverzachter gebruiken!

Instructies voor het aantrekken van armkousen

Draai de kous van bovenaf 
gezien voor de helft 
binnenstebuiten. Gebruik 
voor het aantrekken van 
de kous onze speciale 
handschoenen Ofa Grip. 
Trek de armkous nu over uw 
hand.

Verdeel het resterende 
gedeelte van de kous 
gelijkmatig tot aan 
uw oksel over de arm. 
Trek de kous niet aan 
de afwerkrand of 
hechtrand omhoog om te 
voorkomen dat deze te 
ver wordt uitgerekt.
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Schuif de kous gelijkmatig 
over uw arm, totdat hij 
kreukvrij aansluit op uw 
huid.
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Het kreukvrij dragen van 
kousen is essentieel om 
afknellen te voorkomen.

4

Compressiekousen 

Op de juiste 
manier wassen
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