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Bauerfeind therapeutische compressiekousen
Voor elk probleem aan het vaatstelsel de juiste oplossing: VenoTrain® 
 compressiekousen en -panty‘s bestrijken de verzorging van lichte tot 
en met de zwaarste vaataandoeningen. Voor ons is het niet alleen 
belangrijk de therapeutische werkzaamheid en uitstekende kwaliteit 
van onze producten  te waarborgen, maar ook de wensen van de 
gebruiker te garanderen –  bijvoorbeeld door het draagcomfort van 
onze compressiekousen voortdurend te verbeteren.

Bauerfeind braces en bandages
We hebben ons tot taak gesteld met moderne therapeutische 
bandages en braces ertoe bij te dragen, dat mensen tot op hoge 
leeftijd in beweging blijven. Artsen en fysiotherapeuten gebruiken 
onze producten ter preventie, voor de therapie van klachten en ter 
ondersteuning van het genezingsproces na letsel.

Bauerfeind steunzolen en schoenen
Op het gebied van orthopedische inlays zetten we met traditionele 
producten  en innovatieve steunzoolconcepten zoals TRIactive® 
Europees de standaard.  Therapeutische schoenen en ontlastings-
orthesen voor patiënten met  voetproblemen completeren het 
productaanbod voor de  orthopedische  voetverzorging.

Bauerfeind aanmeettechnologie
Zowel bij het aanmeten van exact passende compressiekousen als bij 
de  precieze vormgeving van de prothesevoet of de individuele 
steunzool  vervaardiging zetten onze unieke digitale aanmeet-
systemen de standaard voor een kwalitatief hoogwaardige therapie.

Bauerfeind AG, één van ’s werelds 

toon aangevende producenten van 

medische hulpmiddelen, levert met 

haar producten  en verzorgings-

concepten een belangrijke bijdrage aan 

het behoud en herstel van de 

gezondheid en tegelijk aan de 

verhoging van het welbevinden – 

voor meer levenskwaliteit.

Wij koppelen gedurende decennia 

verkregen competentie in technologie 

en fabricage aan innovatiekracht. 

Onze productspecialisten werken van 

oudsher nauw samen met artsen, 

wetenschappers en ontwerpers.

Het resultaat zijn geoctrooieerde 

evenals de met prijzen bekroonde 

producten en diensten – kwaliteit 

„Made in Germany“.

Producten en verzorgingsconcepten 
Voor meer levenskwaliteit

Het is ons doel ook in de toekomst 

de kwaliteit van de patiënt-

verzorging te waarborgen. Dat lukt 

alleen samen met de vakhandel, die 

cliënten zo snel en zo goed mogelijk 

wil verzorgen. 

Het Bauerfeind serviceconcept
Waarop U kunt vertrouwen

Daarop hebben we ons service-

concept afgestemd: effi ciënte 

afhandeling van lopende zaken, 

optimaal advies en op maat 

gesneden verzorgingsoplossingen. 

Onze geschoolde medewerkers 

adviseren U graag op het gebied van 

product specifi eke en zakelijke 

vragen. 

Om iets op te zoeken leveren wij 

onder www.bauerfeind.com alle 

noodzakelijke inlichtingen. 

Onze moderne logistiek maakt het 

mogelijk dat producten binnen 

24 uur bij de cliënt kunnen zijn.

Bauerfeind 
Benelux Klantenservice

Benelux
Bauerfeind Benelux B.V.
Waarderveldweg 1 
NL-2031 BK Haarlem

Nederland

Phone +31 (0) 23 531 94 27
Fax +31 (0) 23 532 19 70
E-Mail* info@bauerfeind.nl
www.bauerfeind.nl

België

Phone +32 (0) 2 527 40 60
Fax +32 (0) 2 502 94 10 
E-Mail* info@bauerfeind.be
www.bauerfeind.be
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Therapeutische doeltreffendheid

Als het gaat om betrouwbare 

doeltreffendheid en de hoge 

technologische standaard van onze 

therapeutische compressiekousen, 

laten wij niets aan het toeval over. 

Dit wordt mede bewezen door de 

constant uitgevoerde en omvang-

rijke klinische studies en praktijk-

onderzoeken. Onze kwalitatief 

hoog waardige VenoTrain® 

producten worden getest in 

samenwerking met gerenommeerde 

instituten volgens erkende 

standaarden.

Bewezen voorsprong

Wij zeggen niet alleen dat onze 

producten toonaangevend zijn in de 

fl ebologie  – wij bewijzen het ook! 

Zo is de VenoTrain® micro balance 

bijvoorbeeld de eerste compressie-

kous ter wereld, die de benen bij het 

dragen aantoonbaar verzorgt en 

beschermt.

Therapeutische compressiekousen
Kwaliteit tot in detail

compressiekousen het RAL- 

keurmerk mogen dragen. 

 VenoTrain® garandeert een optimale 

behandeling met compressie-

kousen. Dubbel omwonden lycra® 

zorgt voor uitstekende draageigen-

schappen en verzekert daardoor het 

succes van de compressietherapie.

Het positieve effect op de huid en 

de uitstekende tolerantie van de 

verzorgende substanties is duidelijk 

bewezen in klinische studies. Een 

wetenschappelijk onderzoek heeft 

eveneens aangetoond, dat de 

VenoTrain® ulcertec compressiekous 

bij de behandeling van het ulcus 

cruris venosum een beter behande-

lingsresultaat oplevert dan de 

therapie met traditionele 

fl ebologische compressieverbanden.

Kwaliteit op het hoogste niveau

Het maakt deel uit van onze onder-

nemingsfi losofi e om onze producten 

permanent te verbeteren en de 

processen te optimaliseren. 

Alle VenoTrain®-producten voldoen 

aan de Ökotex- standaard 100. 

Ze beantwoorden aan de eisen van 

de Duitse wet betreffende 

therapeutische producten en 

dragen het CE keurmerk. 

 Regelmatige controles van het 

onafhankelijke onderzoeksinstituut 

Hohenstein bevestigen dat onze 

Met welke compressiekousen of 

-panty’s de patiënt wordt behan-

deld, hangt in eerste instantie af 

van de ernst van de aandoening. 

VenoTrain®
In ieder geval de juiste keuze

Voor elk stadium van de chronisch 

veneuze insuffi ciëntie en bij 

 lymfologische aandoeningen zijn 

overeenkomstige VenoTrain® 

producten beschikbaar.

VenoTrain®
act

VenoTrain®
sport

VenoTrain®
micro

VenoTrain®
micro balance

VenoTrain®
business

VenoTrain®
soft

VenoTrain®
soft S

VenoTrain®
impuls+

VenoTrain®
delight

VenoTrain®
ulcertec

Steunkous Rondbrei Rondbrei Rondbrei Rondbrei Rondbrei Rondbrei Rondbrei Vlakbrei Geruit 
breiwerk

70, 140, 
280 den 18-21 mmHg Ccl 1, 2 Ccl 1, 2 Ccl 1, 2 Ccl 1, 2 Ccl 1, 2 Ccl 2, 3 Ccl 1, 2, 3, 4

34–39 mmHg
en

40-46 mmHg*

AD, AG, AT, ATU AD AD, AF, AG,
AT, ATU AD, AG, AT AD AD, AF, AG,

AT, AG HB AD, AG AD, AG, AG HB Maatwerk-
uitvoeringen AD

Preventief te 
 dragen, voor 

zware en 
vermoeide 

benen

Als preventie tegen aderziekten,
bij lichte varicose, na aderoperaties,

na sclerotherapie
tijdens de zwangerschap en op reis

Voor de behandeling van een 
sterk  uitgesproken varicosis, 
bij sterke functie stoornissen 
van de aderen, na genezing 

van een ulcus  cruris  venosum, 
bij lymfo logische ziekten

Ter preventie, 
behandeling 

en nazorg 
van een ulcus 

 cruris venosum

Hoogelastische kous voor fl ebologische verzorging met een 
lagere compressieklasse.

Kous met hoge werkdruk voor optimale therapie 
met hogere compressieklasse.

Goede verzorgingsmogelijkheden
met een hoge pasprecisie

Groter aandeel aan maatwerk of verzorging met 
een sterk gedifferentieerd confectiesysteem

Compressie

LengterekBreedterek

Compressie Karakteristiek van een kous 
met hoge werkdruk

Lengterek
Breedterek

Karakteristiek van een 
hoogelastische kous Maximale compressie

Compressieklasse

Minimale compressie

* 23-27 mmHg bovenkous + 10 mmHG onderkous/23-27 mmHg bovenkous + 18 mmHg onderkous
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Materiaalsamenstelling
Ccl 1 65% Polyamide
 35% Elastaan
Ccl 2 55% Polyamide
 45% Elastaan

Kleuren

Richtlijnen voor verzorging

De modieuze compressiekous 
om je goed in te voelen.

VenoTrain® micro bestaat uit een 
zacht breiwerk met een groot aan-
deel aan microvezels.
Naast een aantrekkelijk uiterlijk 
 garan deert deze compressiekous 
een uit stekend draagcomfort. 
Het micro Comfort- Effect zorgt 
 ervoor, dat de huid alleen in 
 aanraking komt met micro vezels.

Draagcomfort van de eerste klasse
• ongeveer 50% microvezels
•  voetbed met een antibacteriële 

 werking
• figuurcorrigerende body (panty)
• niet transparante fijne kwaliteit

Ademend
• optimaal microklimaat
•  vocht- en warmteregulerend 

materiaal

Assortiment
• confectie- en maatwerk
• Perfect-Fit systeem 
• Ccl 1 en Ccl 2

Uitvoeringen

Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk.

Perfect-Fit
System

Zwart Amandel Walnoot

Crème Caramel Amaretto

Espresso Marine Grafi et

C èC èC èC èèCrèCrèCrèCrèCrèCrèmemememe CCCCCCarCaraCarameeamellllllll AAAmaAma ttretretttttootoo

EEEEspEspresressososo GGGGGGGrGr fififififiafiafi ttetet

ZwaZZZwaZwawaZwaZwaZwa trttrttrtrtrtrt AmaAmaAAAAmaAmaAmaAmaAma dddndendendendendellllllll WWWWWW llllalnalnalnaln tootootootoot

MMMMMarMarMarMariiiiiineineinee

Voor de optimale verzorging van uw klanten

VenoScan

De gezondheid van uw benen is 

meetbaar – VenoScan® werkt met de 

 modernste Bluetooth-technologie. 

Met VenoScan® kunnen op geheel 

 pijnloze wijze vaataandoeningen 

 vroegtijdig worden opgespoord. 

Aan de hand van de meetresultaten 

kunnen, eventueel in overleg met uw 

 behandelende arts, therapeutische 

maatregelen worden getroffen.

Image 3D

Digitaal aanmeten van de therapeu-

tische compressiekousen („Güte- 

und Prüf bestimmungen“ RAL GZ 387 

van  september 2000). Image 3D 

garandeert en waarborgt de hoogste 

meetnauw keurigheid. 

Met Image 3D is het digitaal opmeten 

van de benen absoluut nauwkeurig 

zonder dat de patiënt wordt aan-

geraakt. Na het vervaardigen van een 

 3D-beenmodel worden de meet-

waarden automatisch vergeleken met 

het  VenoTrain® Perfect-Fit systeem. 

Uw garantie; een perfect passende 

VenoTrain® compressiekous.

Perfect-Fit systeem

Met Image 3D zijn al meer dan 

100.000 benen digitaal gemeten. 

De gemeten beenmaten zijn 

 wetenschappelijk geanalyseerd en 

de basis voor het betrouwbare 

Perfect-Fit confectie systeem. 

Perfect-Fit
System

Overtuigend resultaat

Het Perfect-Fit systeem – een 

 revolutie in nauwkeurige 

pasvorm. Het confectiesysteem 

waarmee elk been kan worden 

verzorgd.  VenoTrain® compressie-

kousen uit het Perfect-Fit 

systeem zijn  comfortabel en 

huidvriendelijk.

U zou bijna vergeten dat u 

 com pressiekousen draagt!

AD
Kniekous

ATU
Zwangerschaps panty

AG
Dijkous

AT
Panty



10 11

Materiaalsamenstelling
Ccl 1 70% Polyamide
 30% Elastaan
Ccl 2 65% Polyamide
 35% Elastaan

Kleuren

Richtlijnen voor verzorging

De zachte compressiekous met 
een sterke werking.

VenoTrain® soft biedt door zijn 
 fi jn mazige, huidvriendelijke 
breiwerk bij zonder aangename 
draageigen schappen. De speciale 
bewerking zorgt voor het 
 softVital-Effect: de huid wordt 
zacht  gemasseerd en de 
bloedcirculatie  gestimuleerd. 
De aderen worden  gecomprimeerd 
en gemasseerd.

Vitaliserend materiaal
•  door het massage-effect wordt 

de bloedcirculatie gestimuleerd 
en de vaten ondersteund

• niet transparant

Veelzijdig
• voor hem en haar
•  ideaal voor post-operatieve 

verzorging
• duurzaam en kwalitatief sterk

Assortiment
• confectie- en maatwerk
• Perfect-Fit systeem 
• Ccl 1 en Ccl 2

Uitvoeringen

De compressiekous die de benen 
 verzorgt en beschermt.

VenoTrain® micro balance – de wereld-
innovatie van Bauerfeind – is de eerste 
compressiekous, die de benen tijdens het 
dragen verzorgt en beschermt. Zo wordt 
de natuurlijke vochtbalans van de huid in 
evenwicht gehouden.

Comfort en verzorging in één
• ongeveer 50% microvezels
•  met actieve verzorgende substanties 

uitgerust
• verzorgt en beschermt de benen
•  niet transparante kous van een fijne 

kwaliteit
•  gemakkelijk aan te leggen en uit te 

 trekken kousen

Harmoniserend
• voorkomt uitdroging van de huid
•  voedt en stabiliseert de vochtbalans van 

de huid
• kalmeert uw huid en voorkomt irritatie

Exclusief
•  unieke combinatie van verzorging en 

ondersteuning
• hoogwaardige kwaliteit

Assortiment
• confectie- en maatwerk
• Perfect-Fit systeem 
• Ccl 1 en Ccl 2

Uitvoeringen

Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk. Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk.

Materiaalsamenstelling
Ccl 1 65% Polyamide
 35% Elastaan
Ccl 2 55% Polyamide
 45% Elastaan

Kleuren

Richtlijnen voor verzorging

Perfect-Fit
SystemPerfect-Fit

System

Crème Caramel ZwartC èC èC èèèCCrèC èCrèCrèCrèmememememe CarCCCarCarCCarCarCarC ameameameameameamelllllllll ZwZwZZZwZwZZwZZ ttartartartartart Natuur Caramel ZwartN tN tNatNatNatatNatNatuuruuruuruuruuruur CaCaCCCCaCCaCC ramramramamram llllleleleleel ZwZwZZZwZ tttartartart

AD
Kniekous

AG
Dijkous

AT
Panty

Huidvriendelijke reload-emulsie 
met actieve grondstoffen die de 
huid verzorgen. 
Om de kous te voorzien van de 
reload-emulsie graag de aparte 
productinformatie lezen!

AD
Kniekous

AG
Dijkous

AT
Panty

AG HB
Heupbevestiging

E E
N

 SNELLE V E R ZORGIN
G

EX
PR

ESS LEVERING

• Verkrijgbaar in een groot aantal andere 
uitvoeringen in maatwerk

VenoTrain® soft S
De speciale compressiekous 
voor mindervalide mensen.

•  Soepeler materiaal rond de wreef 
 voorkomt insnoeringen

• Maximaal rekkend enkelgedeelte
• Bijzonder comfortabele voetzone

Assortimentsoverzicht
Confectie 
(Perfect-Fit confectiesysteem)
• Ccl. 1 en Ccl. 2 
• Open teenstuk
• Kleur caramel
•  Uitvoering AD met siliconenboord 

 noppen (3 cm)
•  Uitvoering AG met siliconenboord 

 noppen (normaal , 5 cm)

Maatwerk
• Ccl. 1 en Ccl. 2
• Open- en gesloten teenstuk
• Kleur caramel, natuur en zwart
•  Uitvoering AD, AD met siliconen-

boord en AG met siliconenboord
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Modern & mannelijk

De ideaal „geklede” therapeutische 
 compressiekous voor werk en reizen die 
perfect te combineren is met Uw  dagelijkse 
outfi t. VenoTrain® business draagt d.m.v. 
therapeutische compressie bij aan de 
gezondheid van uw benen en is effectief 
bij het bestrijden van been klachten zoals 
vermoeide zware benen. Dankzij het 
stijlvolle hedendaagse  ribdesign is 
VenoTrain® business goed te vergelijken 
met een normale herensok.

Innovatieve materiaalmix
Wijde comfort boord speciaal  ontworpen 
om afzakken te  voorkomen. Zorgt voor 
eerste klas comfort en  perfecte pasvorm.
Tactel® zorgt voor het ademende karakter  
van VenoTrain® business. Door de hoog 
 elastische lycradraden is deze kous een    voudig 
aan te trekken. De katoenen binnenzijde 
garandeert een heerlijk draagcomfort.

High-Tech ingebreide voetzool
Uw kousen blijven langer fris en vrij van 
bacteriën door gebruik van antibacterieel  
materiaal.

Effectief
• de in de lengte lopende ribbels in het 

breiwerk zorgen voor een massage van 
de kuiten waarmee de bloedsomloop 
wordt gestimuleerd

• ondersteunt de aderen actief
• vocht- en warmteregulerend materiaal

Assortiment 
• Perfect-Fit Confectiesysteem
• confectie- en maatwerk
• Uitvoering AD
• Ccl 1 en 2

Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk.

Materiaalsamenstelling
Ccl 1   80% Polyamide (waarvan 50% Tactel®)  

14% Elastaan  
 6% Katoen

Ccl 2  71% Polyamide (waarvan 45% Tactel®)  
 24% Elastaan  
  5% Katoen

Kleuren

Richtlijnen voor verzorging

Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk.

Wit Terra MarineWitWitWitWit TerTTTerTerTerTerT rarararara MMMarMarMarMa iiineineinen

Grafi et Zwart

WittWitWit 

GGGraGraGraGrafififiefiefiefiettttt

TerTerTerTerrararara

ZZZZZZwarwarwarwarttttt

Perfect-Fit
System

Materiaalsamenstelling
Ccl 2 81% Polyamide
 19% Elastaan
Ccl 3 77% Polyamide
 23% Elastaan

Kleur

Richtlijnen voor verzorging

business

UitvoeringenUitvoeringen

AD
Kniekous

Met zijdezachte microvezel

VenoTrain® impuls+ met microvezels 
is speciaal ontwikkeld voor gebruik 
bij gevorderde vaatziekten. Hij vol-
doet aan de hoge eisen van de arts 
en is een weldaad voor de patiënt. 
Het innovatieve, naadloze breiwerk 
van VenoTrain® impuls+ zorgt voor 
nauwkeurig gedoseerde druk. Deze 
kous is dé oplossing bij aandoenin-
gen van diepliggende
vaten in de benen.

Sterke rondbreikous
• stevig en gemakkelijk in gebruik 

dankzij sterke compressiedraad en 
zijdezachte microvezel

• maximale kwaliteit

Indrukwekkend
• optimale verhouding tussen rust- 

en werkdruk
• dieptewerking; onmiddellijke en 

voelbare ontlasting van de benen

Comfortabel
• Perfecte pasvorm, aangenaam 

draagcomfort
 (ook op warme dagen!)
• Net zo eenvoudig aan te leggen 

als een lichte compressiekous

Assortiment
• confectie- en maatwerk
•  sterk gedifferentieerd 

 confectie systeem
• Ccl 2 en Ccl 3

AD
Kniekous

AG
Dijkous

AG HB
Heupbevestiging

Caramel Zwart (maatwerk)

• Drie verschillende uitvoeringen in maatwerk
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De vlakbrei compressiekous voor 
 intensieve therapie op maat.

VenoTrain® delight verenigt comfort 
en optimale therapeutische werking 
in een vlak gebreide compressie-
kous. Het delightFull-Effect bereikt 
een volledige oppervlakte- en 
dieptewerking in het veneuze en 
lymfologische systeem.

Breiwerk met anatomische vorm
•  ademend en in lengte en breedte 

 rekkend breiwerk

Effectief
•  volledige compressiewerking op 

de  oppervlakkige en diepe been-
aderen en op het lymfologische 
systeem

• uitstekend draagcomfort

Gebruiksvriendelijk
•  latexvrij garen voor de beste 

 huidtolerantie

Assortiment
• maatwerk
• verschillende uitvoeringen
• Ccl 1, Ccl 2, Ccl 3 en Ccl 4

VenoTrain® delight armkousen

Ccl 1 80% Polyamide
 20% Elastaan
Ccl 2 80% Polyamide
 20% Elastaan

De speciale compressiekous met de ulcus 
cruris-therapie.

VenoTrain® ulcertec is hét alternatief 
voor de zwachtel en overtuigt door het 
 gepatenteerde Rhomboid-breiwerk. 
Het ulcertecSystem-Effect biedt door de 
combinatie van boven- en onderkous een 
uniek drukprofi el voor een optimale werking 
speciaal bij de behandeling van een ulcus 
cruris.

Dynamische ruitstructuur
• door kruisende (in)elastische banen

Functioneel
•  hoge werkdruk door geringe  elasticiteit 

van de ruitstructuur
• constante compressie

Uniek
•  op elkaar afgestemde combinatie van 

boven- en onderkous
•  het alternatief voor het compressie-

verband

Assortiment
•  maatsysteem

VenoTrain® ulcertec 39

• compressie 34–39 mmHg
•  ulcus cruris venosum zonder problemen 

met goede genezingstendens
•  lichte onderkous voor patiënten,  die 

‘s nachts geringe compressie verdragen

VenoTrain® ulcertec 46

• compressie 40–46 mmHg
•  therapieresistente ulcera
•  ulcera met slechte genezingstendens
•  bij het goed verdragen van compressie

Materiaalsamenstelling

VenoTrain® delight beenkousen

Ccl 2 80% Polyamide
 20% Elastaan
Ccl 3 79% Polyamide
 21% Elastaan
Ccl 4 75% Polyamide
 25% Elastaan

Kleur

Richtlijnen voor verzorging

CaramelCCCarCarCarameameamellllll

Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk. Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk.

Materiaalsamenstelling
bovenkous 77% Polyamide
 23% Elastaan
onderkous
10 mmHg 89% Polyamide
 11% Elastaan
18 mmHg 72% Polyamide
 11% Elastaan

Kleuren

Richtlijnen voor verzorging
bovenkous

onderkous

Natuur (bovenkous) Wit (onderkous)N tN tNatNatNatNatNatNatNatNatuuruuruuruuruuruur(b(b(b(bov(bov(bov(bo(bovb kkkenkoenkoenkoenkenkon ))us)us)us)us)

Onderkous 10 mmHg Bovenkous 23–27 mmHg

Onderkous 18 mmHg Bovenkous 23–27 mmHg

Uitvoeringen

AD
Kniekous

NIEUW
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De sportkous die merkbaar actief is 
voor de benen.

VenoTrain® sport kousen zijn perfect 
 afgestemd op de behoeften van sporters. 
Een belangrijke producteigenschap van 
de VenoTrain® sport kous is dat deze een 
 nauwkeurig gedefi nieerde druk uitoefent.

Het zwellen van de benen, wat bij 
 extreme belasting kan voorkomen, wordt 
duidelijk verminderd. Bovendien wordt 
door het  dragen van VenoTrain® sport 
het  uithoudingsvermogen vergroot.

VenoTrain® sport kousen voldoen met hun 
eigenschappen aan de RAL richtlijnen voor 
therapeutische hulpmiddelen.

Hoog draagcomfort
•  50% microvezel garandeert optimale 

regulatie van kou en warmte
• versterkte hiel met antibacteriële werking

Activerend
•  ondersteunt de aderen actief, medisch 

bewezen effectiviteit
• luchtdoorlatend en vochtregulerend
•  door het speciale in lengte en breedte 

rekkend breiwerk worden de kuiten bij 
extreme belasting extra ondersteund

Assortiment
•  4 confectiematen: S, M, L, XL 

 (maatschema zie blz. 25)
• 18-21 mmHg

Uitvoeringen

Materiaalsamenstelling
18-21mmHg   65% Polyamide 

35% Elastaan

Kleuren

Richtlijnen voor verzorging

Titaan/BlauwTiTitiTitTitTitaanaanaan/Bl/Bl/BlB/Bl/Bl/Blauwauwauww Wit/Blauw Zwart/Blauw

Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk.

17

Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk.

De optimale supportkous voor
uw benen.

VenoTrain® act kousen hebben een 
 ondersteunend en ontspannend 
effect. Ze voorkomen circulatie-
problemen en ontlasten de benen.

Het transparante materiaal is huid-
vriendelijk, ademend en garandeert 
een lichte compressie met massage-
effect.

Draagcomfort
•  huidvriendelijk, ademend 

 materiaal
• transparante fijne kwaliteit
• massage-effect

Assortiment
•  confectie (schoen- en/of 

 confectiemaat)
• verschillende uitvoeringen
• 70, 140 en 280 den

act

Richtlijnen voor verzorging
30°C

AD
Kniekous

VenoTrain® act 
steunkousen
Elegantie voor uw benen
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VenoTrain® glider is de praktische 
aan- en uittrekhulp voor 
 therapeutische compressiekousen 
en – panty’s met open en gesloten 
teen. Daarnaast kan de glider 
gebruikt worden voor zowel benen 
als armen.

Voor de dagelijkse verzorging van 
Uw compressiekousen:
Het speciale wasmiddel reinigt Uw 
VenoTrain® compressiekousen op 
een veilige en beschermende wijze. 

Voor de optimale bescherming van 
Uw compressiekousen:
Het wasnet voorkomt beschadi-
gingen aan Uw compressiekousen 
tijdens het wassen. 

Voor de optimale reiniging van het 
siliconenboord:
De siliconenboord reinigings-
doekjes zorgen voor het behoud 
van de kleefkracht en bieden de 
optimale reiniging van het 
 siliconenboord.

Stevig materiaal
• zeer sterk en scheurvast
• extreem licht

Tijd- en plaatsbesparend
• eenvoudig in gebruik
•  probleemloos aan- en uittrekken 

van alle VenoTrain® compressie-
kousen (ook armkousen!)

•  compact en daardoor ideaal voor 
 onderweg

Voor meer comfort tijdens het 
dragen van Uw compressiekousen:
Deze speciale antislipzolen zorgen 
voor betere grip in Uw schoenen. 
De zolen voelen zacht en com-
fortabel aan als U voor een langere 
tijd wandelt of stilstaat en schoenen 
draagt met een hak.

U brengt Uw vermoeide benen snel 
weer in vorm met behulp van deze 
latex gymnastiekband:
De gymnastiekband is zeer geschikt 
om Uw voet- en beenspieren te 
trainen en om de bloedcirculatie van 
Uw vaten te stimuleren.

Voor het gemakkelijk aanleggen van 
Uw compressiekousen: 
De grip op de rubber handschoen 
maakt dat de kousen makkelijker 
ver deeld worden over Uw benen. 
Tegelijkertijd worden Uw kousen 
beschermd tegen schade (bv. vinger-
nagels).

Materiaal
•  polyamide voorzien van een 

siliconen coating

verzorgingsartikelen

Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk.
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Ccl.

1

2

3

4

Indicaties

• Als preventie tegen aderziekten

• Bij lichte varicose

• Na aderoperaties

• Na sclerotherapie

• Tijdens de zwangerschap en op reis

• Voor therapie van een sterk geprononceerde 
varicose

• Bij sterke storingen van de aderfunctie

• Na genezing van een ulcus cruris venosum

• Bij lymfologische aandoeningen

• Vormen van elefantiasis

• Ter preventie, behandeling en nazorg van een 
ulcus cruris venosum

Compressie in mmHg 
op de enkel (cB)

18 – 21 mmHg

23 – 32 mmHg

34 – 46 mmHg

Vanaf 49 mmHg

Werking

• Lichte compressie
• Lichte oppervlaktewerking

• Middelmatige compressie
• Middelmatige oppervlakte-

werking
• Lichte dieptewerking

• Krachtige compressie
• Oppervlakte- en dieptewerking

• Extra krachtige compressie
• Sterke dieptewerking

Compressieklassen en indicaties

Uitvoeringen

BD BG CG DG

Been Arm

AD
Kniekous 

ATU
Zwangerschaps-

panty

AG
Dijkous

AG HB
Heupbevestiging

AT /ATX Panty met
comprimerend deel voor 

lichaam

AF
Halve dijkous

Deelstukken

CG, CG1
Armkous

CH-BH
Armkous

CH-schoudergordel
Armkous

ATH
Herenpanty

ATE
Panty voor één been

CT
Capri (tot de kuit)

ET
Bermuda (tot de knie)

Voor een snel overzicht

VenoTrain® act 
Kleuroverzicht

Kleuren

Uitvoering Denier Bianco Blu Caffé*/
Marrone Chiaro Daino* Fumo Nero* Oro* Visone

Pa
nt

y’
s 

AT
classique

70
smooth Maat 1 – 5

140
mesh Maat 1 – 6*

AT
calibrato

70
smooth Maat 2 – 5

140
mesh Maat 2 – 6*

AT
maternity

140
mesh Maat 1 – 5

AT
seduction

70
patterned Maat 1 – 5

Ko
us

en AG
autofi xant

70
smooth Maat 1 – 5

140
mesh Maat 1 – 6*

Kn
ie

ko
us

en AD

70
smooth Maat 1 – 5

140
mesh Maat 1 – 5

AD
cotton

280
mesh Maat 1 – 3

* Maat 6 is alleen verkrijgbaar in de kleuren Caffé, Daino, Nero en Oro.

AD Kniekousen

Maat 1 2 3 4 5
Schoenmaten 35 – 37 38 – 39 40 – 41 42 – 43 > 43

Confectiematen AT en AG

Maat 1 2 3 4 5 6
Confectiematen 36 – 38 38 – 40 40 – 42 42 – 44 44 – 46 46 – 48

AD cotton Kniekousen

Maat 1 2 3
Schoenmaten 39 – 40 41 – 42 > 42

kg 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 +

Gewicht

Le
ng

te
145 cm
150 cm

155 cm

160 cm

165 cm

170 cm

175 cm

180 cm

185 cm

1

2

3
4

5
6

NIEUW
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Voor een snel overzicht

VenoTrain® confectie rondbrei assortiment 

Voor informatie betreffende het actuele kleurenpallet en productcombinaties kunt U onze website raadplegen. Houd rekening met de aangegeven levertermijnen. Het kleurenpallet, de productcombinaties en informatie over handschoenen en teenkappen kunt U vinden op onze website.

VenoTrain® maatwerk rondbrei assortiment 

Specifi caties VenoTrain®
micro

VenoTrain®
micro balance

VenoTrain®
soft

VenoTrain®
soft S

VenoTrain®
business

VenoTrain®
sport

VenoTrain®
impuls+

VenoTrain®
ulcertec

Uitvoeringen AD AG AT ATU AD AG AT AD AG AT AG HB AD AG AD AD AD AG AG HB AD

Compressie-
klassen
Ccl.

1  

18-21 mmHg
34–39 mmHg 

en
40–46 mmHg*

2

3

Boord/
Siliconenboord

Tricot

Kant

Honingraat

Noppen

Noppen/
Kant

Heup-
bevestiging

Teenstuk Open Bovenkous

Gesloten Onderkous

Alleen verkrijgbaar met een noppensiliconenband van 3 cm en in Ccl 2.
* 23-27 mmHg bovenkous + 10 mmHG onderkous/23-27 mmHg bovenkous + 18 mmHg onderkous

Specifi caties VenoTrain®
micro

VenoTrain®
micro balance

VenoTrain®
soft /soft S

VenoTrain®
business

VenoTrain®
impuls+

Uitvoeringen AD AF AG AT ATU AD AG AT AD AF AG AT ATU ATH ATX ATE AGHB AD AD AG AT ATH ATX AGHB

Compressie-
klassen
Ccl.

1

2

3

Boord/
Siliconen-
boord

Tricot

Kant

Honingraat

Noppen

Noppen/
Kant

Heup-
bevestiging

Teenstuk Open 

Gesloten 

Legging

Stomp

Broek-
gedeelte 

Open kruis 

   VenoTrain® soft S

Specifi caties VenoTrain® delight
beenkousen

VenoTrain® delight
armkousen

Uitvoeringen AD AF AG AT ET CT BD BG CG DG CG CG1 CH

Compressie-
klassen
Ccl.

1

2

3

4

Boord/
Siliconenboord

Tricot

Noppen

Heupbevestiging

BH-bevestiging

Schoudergordel

Teenstuk Open

Gesloten

Schuin open

T-hiel

Visco-elastische pelottes

VenoTrain® maatwerk vlakbrei assortiment

 Naar keuze verkrijgbaar met T-hiel of pelottes.
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Alle maten zijn in cm weergegeven

Omvang
I II III IV V VI

Normaal Plus Normaal Plus Normaal Plus Normaal Plus Normaal Plus Normaal Plus
cG 45–53 51–59 48–56 54–62 51–59 57–66 54–63 60–69 57–66 63–73 60–70 66–76
cF 39–45 43–50 42–49 46–53 45–52 49–57 48–56 52–60 51–59 55–64 54–63 58–67

cE 32–37 35–40 34–39 37–42 36–41 39–44 38–44 41–47 40–46 43–49 42–48 45–51

cD 28–32 30–34 30–34 32–37 32–37 34–39 34–39 36–41 36–41 38–43 38–43 40–46

cC 29–33 31–35 31–35 33–38 33–38 35–40 35–40 37–42 37–42 39–44 39–44 41–47

cB1 23–27 24–28 25–29 26–30 27–31 28–32 29–34 30–35 31–36 32–37 33–38 34–39

cB 19–20,5 20,5–22 22–24 24–26 26–28,5 28,5–31 

cY 25–29 26–31 28–33 30–35 32–38 35–41
cA 19–22 20–23 22–25 24–27 26–30 28–33

Lengte short long Uitvoering

lD 35–39 40–44 AD
lG 62–70 71–80 AG

maatsysteem – VenoTrain® impuls

Omvang XS S M L XL

cC 28–35 31–39 34–42 37–47 41–52
cB 18–20 20–23 23–26 26–30 30–34

Lengte short long Uitvoering

lD tot 40 vanaf 40 AD

maatsysteem – VenoTrain® ulcertec

Maatsystem VenoTrain® sport
Omvang S M L XL

cD 29–38 32–42 34–45 37–49
cC 31–40 34–44 37–47 40–51

cB1 25–31 27–34 29–37 32–40
cB 20–22 22–25 25–28 28–31
cY 29–33 31–35 34–40 37–44
cA 19–24 22–27 25–31 28–35

Lengte short long Uitvoering
lD 35–40 40–46 AD

 
VenoTrain® micro, VenoTrain® micro balance,
VenoTrain® soft, VenoTrain® soft S, VenoTrain® business

Perfect-Fit
System

Lengte short long Uitvoering

lD 35–40 40–46 AD
lG 61–70 70–80 AG, AT

Omvang
XS XS S M L XL

micro + soft soft S* Normaal Plus Normaal Plus Normaal Plus Normaal Plus
cG siliconenboord wijd – – 51– 57 59–66 56–63 62– 69 60–67 66 –74 63 –71 71– 80

cG siliconenboord – 44–50 45–51 52–59 49–56 55–62 53–60 58–66 55–63 62–71
cG – – 45–57 52–66 49–63 55–69 53–67 58–74 55–71 62–80
cF – 39–50 40–52 43–55 43–55 46–60 45–59 50–64 49–63 52–68

cE – 32–38 33–40 36–44 35–43 39–49 38–48 42–53 42–53 47–58

cD 28–31 28–31 29–35 32–38 32–38 35–42 34–42 37–45 37–45 41–49

cC 29–33 29–33 31–37 34–40 34–40 37–44 37–45 39–47 40–48 43–51

cB1 23–26 23–26 25–29 27–31 27–32 29–34 29–35 31–37 32–38 34–40

cB 18–20 18–20 20–22 22–25 25–28 28–31

cY 27–31 27–31 29–33 31–35 34–40 37–44
cA 17–22 17–22 19–24 22–27 25–31 28–35

*  VenoTrain soft S is ook in de maten S en M normaal, lengte short of long verkrijgbaar.
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Notities: Notities:
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