NL

Gebruikershandleiding
voor enkellaarsjes

Er zijn twee modellen van Parafricta® herbruikbare enkellaarsjes.

Instap

Velcro® sluiting

Parafricta® enkellaarsjes van stof met lage wrijving zijn herbruikbare producten die bedoeld zijn om te helpen bij de preventie of
genezing van decubitus, alleen of in combinatie met wondverbanden of drukontlastingsapparatuur.
Decubitus (drukletsels/doorligwonden) kan leiden tot ernstige gevolgen en zelfs levensbedreigend zijn voor de gezondheid
als dit niet wordt behandeld. Vraag altijd advies aan een gekwalificeerde zorgverlener als u denkt dat u, of een persoon die u
verzorgt, decubitus heeft.

Gebruiksaanwijzing
•

Ontworpen voor gebruik in bed of zetel, om de huid t.h.v. de voeten te beschermen, met name op de hielen.

•

Kan worden gebruikt in combinatie met geschikte drukverdelende hulpmiddelen (bijv. matras, kussen of wig).

•

Selecteer een maat die comfortabel past volgens de maattabel.

•

Als het voor de gebruiker moeilijk is om een instapmodel enkellaarsje aan of uit te trekken, of als bescherming over het
enkelbeen vereist is, of als er risico op zwelling van de enkel bestaat, kunt u het gebruik van een Parafricta® enkellaarsje met
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Gebruiksaanwijzing (Fortsetzung)
Velcro® sluiting overwegen.
•

Als u een Velcro® sluiting gebruikt, maak dan de banden los zodat de voet in het enkellaarsje kan schuiven en bevestig stevig
maar niet strak met de Velcro.

•

Sokken of kousen mogen niet in de enkellaarsjes worden gedragen, behalve voor anti-embolie of met compressiekousen
voorgeschreven door een arts.

•

De enkellaarsjes hebben een antislipzool, zodat dragers zich veilig van het bed naar een stoel kunnen verplaatsen.

•

Kan worden gebruikt over wondverbanden om verplaatsing ervan te voorkomen als gevolg van wrijving (‘optrekken’).

•

Vervang door een schoon enkellaarsje als het vuil is of volgens klinisch oordeel.

•

Enkellaarsjes moeten worden weggegooid als het vuil niet verwijderd kan worden door wassen of als er tekenen zijn van
defecte naden of schade aan de wrijvingsarme voering.

Maattabel

LENGTE

Meet van het uiteinde van de grote teen tot de achterkant van de hiel. Als u niet zeker
weet welke van de twee maten u moet gebruiken, selecteert u de grootste maat.

Model enkellaarsje

Productgrootte

Schoenmaat

Van teen tot hiel
(Max)

Productcode

XS

34-36

24cm

PFFB-002XS

S

36.5-39

26cm

PFFB-002S

M

39.5-41.5

28cm

PFFB-002M

L

42-45.5

30cm

PFFB-002L

XL

46-48

32cm

PFFB-002XL

XS

34-36

24cm

PFFB-001XS

PFFB-001

S

36.5-39

26cm

PFFB-001S

Enkellaarsje met
Velcro® sluiting

M

39.5-41.5

28cm

PFFB-001M

(verpakt per
stuk)

L

42-45.5

30cm

PFFB-001L

XL

46-48

32cm

PFFB-001XL

PFFB-002
Enkellaarsje
instapmodel
(verpakt per
stuk)
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Wanneer te gebruiken
Parafricta® enkellaarsjes bieden verlichting tegen wrijving en de bijbehorende schuifkrachten.
Overweeg het gebruik voor patiënten onder de volgende omstandigheden (voorbeelden)
•

Wanneer er vroege tekenen van huidaantasting zijn, bijv. niet-wegdrukbare roodheid; schaafwonden; hoge sub-epidermaal
vocht

•

Wanneer patiënten moeilijk te verplaatsen zijn zonder de hielen op het ondersteuningsoppervlak te slepen

•

Wanneer patiënten vaak hun hielen gebruiken om zich hoger in bed te duwen

•

Wanneer de aandoeningen van patiënten resulteren in chronische repetitieve bewegingen of rusteloosheid

•

Wanneer het verband over een bestaande decubitus vaak verschuift

•

Wanneer er een specifieke oorzaak is van een zeer hoog risico op decubitus (bijv. bij diabetici of bij het levenseinde)

Voorzorgsmaatregelen
•

Niet gebruiken op open wonden of wonden zonder verband.

•

Zorg ervoor dat volledige drukopheffing wordt gebruikt waar dit wordt aangegeven, voornamelijk bij vermoedelijke diepe
weefselbeschadiging.

Wasinstructies
•

Parafricta® enkellaarsjes moeten in een lichte lading worden gewassen in een warme (60 °C) synthetische cyclus in een
huishoudelijke wasmachine.

•

In een professionele wasserij kunnen de enkellaarsjes worden gewassen gedurende 10 minuten op 70 °C
(ontsmettingscyclus).

•

De Velcro® sluitingen moeten tijdens het wassen gesloten zijn.

•

Zwaar vervuilde artikelen kunnen worden voorgeweekt in een daarvoor bestemde oxiderende vlekverwijderaar (geen
huishoudelijk/chloorbleekmiddel).

•

Drogen aan waslijn (openlucht).

•

Niet strijken.

•

Niet chemisch reinigen.
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Referenties
Zie www.parafricta.com ‘Publicaties’ en ‘Onderwijsmiddelen’
NICE Handleiding - Parafricta® enkellaarsjes en onderkledingstukken tegen doorliggen van de huid bij mensen met of met een
risico op decubitus - 19 mei 2021
www.nice.org.uk/guidance/mtg20

Glossaire des symboles utilisés sur les notices d’emballage
X1

Catalogusnummer

UDI

Uniek artikelnummer

Verpakking per stuk

LOT

Batchcode

Raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing

Productiedatum

Website Patiëntgegevens

Uiterste gebruiksdatum

Maximale wastemperatuur 60 °C – mild proces

MD

Medisch hulpmiddel

Alleen bleekmiddel met zuurstof/zonder chloor
toegestaan

Voldoet aan de EU-voorschriften voor medische
hulpmiddelen

Drogen aan waslijn

Voldoet aan de Britse richtlijn voor medische
hulpmiddelen

Niet strijken
Niet chemisch reinigen

Geproduceerd door
APA Parafricta Ltd
30 Upper High Street, Thame, OX9 3EZ, Verenigd Koninkrijk
Tel +44 1869 226566
info@parafricta.com
www.parafricta.com
APA Parafricta® Ltd is een geregistreerde fabrikant van medische hulpmiddelen bij de Britse MHRA. Het bedrijf is ook
geregistreerd in de EUDAMED-database van de EU voor fabrikanten van medische hulpmiddelen.
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Vezelgehalte van enkellaarsjes
PFFB-001 Velcro® sluiting

PFFB-002 instapmodel

Body/voering: 100% nylon

Body/voering: 100% nylon

Teengaas: 100% polyester

Teengaas: 100% polyester

Enkelrand: 80% nylon 20% elastaan

Enkelband: 97% katoen 3% elastaan

Latexvrij

Latexvrij

Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Unie
European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd
Stratton House, Bishopstown Road, Cork T12 Y9TC, IERLAND
info@europeandevicesolutions.eu

Importeur
Hospidex nv
Grijpenlaan 23, 3300 Tienen, BELGIË
info@hospidex.eu
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