NL

Gebruikershandleiding
voor onderkledingstukken

Parafricta® onderkledingstukken zijn verkrijgbaar in drie stijlen

Velcro® sluiting

Instapmodel

Instapmodel
boxerstijl

Parafricta® onderkledingstukken van stof met lage wrijving zijn herbruikbare producten die bedoeld zijn om te helpen
bij het voorkomen of genezen van decubitus, alleen of in combinatie met wondverbanden, incontinentieverband of druk
herverdelende hulpmiddelen.
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 voortdurende slijtage onder kleding of nachtkleding om de huid op het heiligbeen, de billen en heupen te
beschermen.

•

Kan worden gebruikt in combinatie met andere druk herverdelende hulpmiddelen zoals matrassen, kussens.

•

Selecteer de gewenste stijl in de grootte volgens de maattabel.
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Gebruiksaanwijzing (fortsetzung)
•

Als het voor de gebruiker moeilijk is om de instapmodellen aan of uit te trekken, kunt u het gebruik overwegen van de
Velcro® sluiting die kan worden geopend aan de voorzijde.

•

Vervang door schone onderkleding bij bevuiling of volgens een klinisch oordeel.

•

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

•

Er kunnen incontinentieverbanden worden gedragen, maar kwetsbare huid of wonden met verband dienen idealiter in
contact te blijven met de voering van het onderkledingstuk. De verbanden kunnen, indien nodig, met een broek met
netfixatie onder het onderkledingstuk worden gehouden.

•

De onderkledingstukken 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
Gebruik de onderstaande tabel. Zowel de maten van de taille als de heupen zijn nodig
om de beste pasvorm te garanderen. Kies eerst de heupomtrek die best past bij de
gebruikers als u twijfelt welke maat u moet selecteren.

Productbeschrijving

PFFUG-001
Velcro® sluiting

PFFUG-002
instapmodel

PFFUG-003
instapmodel
boxerstijl

Productgrootte

Heupomtrek (cm)

Tailleomtrek (cm)

Productcode

X-klein

86-90

56-65

PFFUG-001XS

Klein

91-99

66-80

PFFUG-001S

Medium

100-110

81-93

PFFUG-001M

Groot

111-120

94-106

PFFUG-001L

X-groot

121-130

107-121

PFFUG-001XL

X-klein

86-90

56-65

PFFUG-002XS

Klein

91-99

66-80

PFFUG-002S

Medium

100-110

81-93

PFFUG-002M

Groot

111-120

94-106

PFFUG-002L

X-groot

121-130

107-121

PFFB-001XL

X-klein

86-90

56-65

PFFUG-003XS

Klein

91-99

66-80

PFFUG-003S

Medium

100-110

81-93

PFFUG-003M

Groot

111-120

94-106

PFFUG-003L

X-groot

121-130

107-121

PFFUG-003XL

XX-groot

131-152

122-140

PFFUG-003XXL
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Wanneer te gebruiken
Parafricta® onderkledingstukken 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; hoog sub-epidermaal
vocht.

•

Wanneer patiënten de huid op het steunoppervlak slepen terwijl ze zich herpositioneren, bijvoorbeeld met een transferbord
van bed naar stoel.

•

Rolstoelgebruikers.

•

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

•

Wanneer het verband over een bestaande decubitus vaak verschuift.

•

Wanneer er een bijzondere 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 (ook) wordt gebruikt waar dit wordt aangegeven, met name bij vermoedelijke
diepe weefselbeschadiging.

Wasinstructies
•

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

•

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

•

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

Verklarende woordenlijst met symbolen die worden gebruikt op
verpakkingsbijlagen
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 onderkledingstukken
PFFUG-001 Velcro® sluiting korte stijl

PFFUG-002 instapmodel

PFFUG-003 instapmodel boxerstijl

Body/voering: 100% nylon

Body/voering: 100% nylon

Body/voering: 100% nylon

Samenstelling: 80% nylon, 20% elastaan

Samenstelling: 80% nylon, 20% elastaan

Elastiek: 83% nylon, 17% elastaan

Inzetrand: 100% katoen

Inzetrand: 100% katoen

Latexvrij

Elastiek: 83% nylon, 17% elastaan

Elastiek: 83% nylon, 17% 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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