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■ Optimale therapeutische druk
■ Veilige en correcte compressie
■ Gemakkelijk aan te brengen
■ Draagcomfort voor de patiënt

AFMETING ENKELOMVANG ARTIKELNUMMER

Size 1 18 - 25 cm 510632

Size 2 25 - 32 cm 510633



WETTELIJK STATUUT
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URGO K2

COMPRESSIECOMPRESSIE

BESCHRIJVING

EIGENSCHAPPEN

INDICATIES

CONTRA-INDICATIES

GEBRUIKSAANWIJZING

■ Uniek en vernieuwend tweelaags compressiezwachtelsysteem.
   SAMENSTELLING: de UrgoK2 ® - set bestaat uit twee afzonderlijke zwachtels:
      - Eerste zwachtel: (UrgoKTech ®) Polsterlaag in combinatie met een compressielaag met korte rek (viscose, polyester, 
         elastaan). Wordt als eerste op het been aangebracht.
      - Tweede zwachtel: (UrgoKPress ®) Cohesieve zwachtel met lange rek (acryl, polyamide, elastaan, natuurlijke latex). 
         Wordt over UrgoKTech ® aangebracht.

UrgoK2 ® is een meerlaags compressiesysteem met twee unieke en vernieuwende zwachtels. Het biedt de volgende voordelen 
voor gegarandeerde werkzaamheid:
■ Een therapeutische druk van 40 mmHg bij de enkel, die naar de knie toe geleidelijk afneemt.
■ Een masserend effect tijdens het lopen, met een lage rustdruk en een hoge werkdruk.
■ Aanhoudende therapeutische compressie tot wel 7 dagen.
■ Een veilig en correct drukniveau bij de eerste keer aanbrengen, dankzij het “PresSure System” met speciale voorgedrukte 
   compressie indicatoren om het aanbrengen te vergemakkelijken en aan te geven dat de zwachtels op de juiste wijze zijn 
   aangebracht, en met twee verschillende maten voor verschillende enkelomvang (wet van Laplace).
■ Bewezen werkzaamheid ten aanzien van klinische genezing.
■ Hoge mate van draagcomfort voor de patiënt, overdag en ‘s nachts, wat therapietrouw bij de patiënt garandeert.
■ Verbeterde kwaliteit van leven.

■ UrgoK2 ® is geïndiceerd voor de behandeling van veneuze ulcera en voor vermindering van veneus oedeem.
■ UrgoK2 ® is geschikt voor een enkelomvang van 18-25 cm en 25-32 cm.

■ Arteriële afwijkingen (arteriële ulcera of ulcera met arteriële predominantie; bekende of vermoede arteriële ziekte). 
■ Enkel-armindex (EAI) lager dan 0,8. 
■ Patiënten met diabetische microangiopathie, flebitis (phlegmasia coerulea dolens), septische trombose. 
■ Zweervorming als gevolg van infectie. 
■ Allergie voor een van de componenten – in het bijzonder latex voor de “niet-latexvrije” uitvoering.

TOEPASSING
Voor beide zwachtels geldt:
■ Breng de zwachtel aan bij de basis van de tenen door één slag om de voet te maken om de zwachtel te ixeren. Zorg 
   er voor dat de compressie indicatoren zich aan de bovenrand bevinden.
■ Wikkel de zwachtel vervolgens in de vorm van een acht om de hiel.
■ Om 50% overlap (enkelomvang 18-25 cm) of 2/3 overlap (enkelomvang 25-32 cm) te bereiken, moet de voorgaande compressie 
    indicator door de volgende winding worden bedekt. Rek de ovaalvormige compressie indicator op tot een cirkel voor correcte 
   compressie.
■ Druk na het aanbrengen voorzichtig op de zwachtel om voor volledige cohesie te zorgen.
■ Knip overtollig zwachtelmateriaal altijd af: wikkel de zwachtel niet extra om het been.

WAARSCHUWINGEN
■ Meerlaagse systemen zijn gecontra-indiceerd voor patiënten met arterieel lijden.
■ Bij patiënten die lijden aan diabetes, hartfalen of gevorderde aandoeningen van de kleine bloedvaten, mag UrgoK2 ® 

   alleen onder strikt toezicht van een specialist worden gebruikt.
■ Bewaren in een koele, droge omgeving
■ UrgoK2 ® is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.
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