
Het abdominale steunverband van Dale steunt de buikspieren en bevordert mobiliteit en de herontwikkeling van 
de spieren. Het verband is volledig vervaardigd van het exclusieve stretchmateriaal van Dale dat op elk punt met 
velcro kan worden gesloten en zo voor een meer nauwkeurige en comfortabele pasvorm zorgt. 

Gelijkmatig verdeelde compressie bevordert hoesten en diep ademhalen. Patiënten kunnen comfortabeler lopen, 
waardoor de kans op sedentaire complicaties zoals atelectase, pneumonie en flebitis wordt verminderd. 
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Toepassingen:  
• Keizersnede
• Hysterectomie

• Liposuctie
• Gastroplastiek

• Abdominoplastie 
• Bevalling

Specialisatie door Innovatie

Abdominale steunverbanden Dale
Specifiek ontworpen voor postoperatief gebruik

LATEXVRIJ



Specialisatie door Innovatie

Voordelen: 
• Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.  

Geen zorgen meer over overgevoeligheid voor latex bij patiënt of verzorger. 

•  Nieuwe innovatieve naadsteek.  
Steken zonder tussenruimte leiden tot meer comfort voor de patiënt. 

•  Gelijkmatig verdeelde compressie.  
Het exclusieve stretchmateriaal van Dale verdeelt de compressie meer gelijkmatig rond het lichaam, zonder te 
verschuiven, op te rollen of te belemmeren. 

• Duurzaamheid.  
Het materiaal kan onbeperkt worden aangebracht en verwijderd. Enige pluisvorming is mogelijk, maar dit 
verbetert het sluitvermogen eigenlijk. 

•  Velcrosluitingen.  
Het verband kan snel en gemakkelijk worden geopend en weer worden gesloten voor wondverzorging en –
inspectie. De sluiting kan om het even waar op het verband worden vastgemaakt om een precieze pasvorm 
te verkrijgen. 

•  EasyGrip™ strip.  
Kan tot vier drainageperen op hun plaats houden op de buitenkant van het abdominale steunverband

Contacteer ons : 02 535 03 80 / info.interventionalcare@tsc-be.com

The Surgical Company be - Lenniksebaan 451 - 1070 Brussel - www.tsc-be.com

In het Dale abdominale steunverband kan een opening worden geknipt 
om slangen, zoals drainageslangen en slangen voor voeding, aan te 
brengen. De buikbanden kunnen ook in de wasmachine. 

Referentie Aantal panelen Hoogte Breedte

525 2 panelen 15cm 72-127 cm

410 3 panelen 23cm 76-114 cm

411 3 panelen 23cm 117-157 cm

418 3 panelen 23cm 152-191 cm

810 4 panelen 30cm 76-114 cm

811 4 panelen 30cm 117-157 cm

818 4 panelen 30cm 152-191 cm

820 4 panelen 30cm 183-239 cm

920 5 panelen 30cm 183-239 cm


