‘Indien u de kousen op
de juiste manier behandelt,
heeft u er verrassend lang
plezier van.’

HEEFT U NOG VRAGEN OF SUGGESTIES?

GEBRUIKSAANWIJZING

Hinthamerstraat 53 (Centrum)

Wij informeren u graag over uw elastische kousen,

5211 ME ‘s-Hertogenbosch

om het gebruik ervan voor u zo comfortabel mogelijk

Tel.: 073-613 60 26

te maken. Indien u de kousen op de juiste manier

E-mail: winkel@hofstede.nl

behandelt, heeft u er verrassend lang plezier van.

Website: www.hofstede.nl
Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur.
‘s Zaterdags tot 17.00 uur, op zondag en maandag gesloten.

Hofstede Medical
Met zorg aangemeten
SEMH ERKEND
Hofstede is een door de SEMH erkend leverancier;
de Stichting Erkenningsregeling leveranciers
Medische Hulpmiddelen. Hofstede wordt door SEMH

Leest u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor
gebruik. Specifieke voorschriften voor onderhoud en
medical

behandeling van de fabrikant vindt u in de verpakking.

Gebruiksaanwijzing
therapeutische
elastische kousen

ALS U VOOR DE EERSTE KEER
ELASTISCHE KOUSEN GAAT DRAGEN,
DAN IS NA 3 MAANDEN EEN
NACONTROLE NOODZAKELIJK.

regelmatig getoetst op kwaliteit en het peil van de
aanwezige vakkennis. Klachten worden, indien wij u

De eerste keer worden de kousen altijd onder

niet verder kunnen helpen, in behandeling genomen

onze begeleiding aangepast.

door een onafhankelijke geschillencommissie.
TIP
Aan het advies in deze bijsluiter kunnen geen
rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden. versie 15.1

medical

Aangeraden wordt om ook bij vervolgleveringen de kousen bij ons te passen
voor u ze meeneemt.

OPEN TEEN

Plaats uw voet zo in de
aantrekhulp dat deze tot vlak
achter de hiel komt te zitten.

GESLOTEN TEEN

Nu stroopt u de kous zo ver
op, dat de hiel op de juiste
plaats zit.

Keer de kous tot de voet
binnenste buiten. Stroop het
voetgedeelte over de tenen,
wreef en hiel.

GEBRUIK HET JUISTE WASMIDDEL

Stroop het beengedeelte
voorzichtig over de kuit.
Trekt u daarbij niet aan de
bovenrand.

LET
OP!

Bij Hofstede Medical is een speciaal

VOOR EEN LANGE LEVENSDUUR
VAN UW KOUSEN

wasmiddel verkrijgbaar dat extra reinigend is

2 paar elastische kousen gaan, indien u ze

voor uw elastische kousen. Het is nog zuinig in

dagelijks wisselt, 14 maanden mee. Raadpleeg

gebruik ook, u gebruikt slechts een theelepeltje

ook de bijsluiter van de fabrikant voor specifieke

per wasbeurt.

instructies voor uw type kousen.

Wasverzachter of Dreft kunnen de
elastische vezels van uw kousen
beschadigen.

ONZE GARANTIE
U heeft 1 maand garantie op de pasvorm van uw
Therapeutische Elastische Kousen (verderop

Om de aantrekhulp uit te
doen, schuift u de voorvoet
van de kous naar achteren.

Dan trekt u de aantrekhulp
naar voren, over de punten
van de tenen, eruit.

Indien uw kousen een

DROOGVOORSCHRIFT

genoemd: TEK). De TEK moet verder 3 maanden

Droog uw elastische kousen binnenshuis

functioneel zijn, zonder dat er duidelijke afwijkingen

Stroop de kous gelijkmatig
over het been, zonder deze
te rekken. Verdeel de kous
plooivrij over het been.

open uiteinde hebben,

WASVOORSCHRIFT

dan treft u ook een

Te veel wassen kan niet, te weinig wel!

Droog uw elastische kousen nooit over de

ontstaan die niet aan de cliënt te wijten zijn. Bij het

verwarming of aan de lijn in de zon.

vaststellen van deze afwijkingen zal daarbij worden

Trek de kousen niet in model, rek ze niet op.

gelet op het zorgvuldig omgaan met de TEK. Deze

Gebruik geen wasdroger, tenzij de bijsluiter van

garantiebepalingen zijn niet van toepassing op

de fabrikant van uw kousen anders aangeeft.

gebreken veroorzaakt door normale slijtage,
flebologische veranderingen of onzorgvuldig gebruik

aantrekslofje aan

Was uw elastische kousen minimaal 2 keer per

REPARATIES

(aantrekhulp).

week. Dit mag met de hand, maar ook in de

U kunt bij Hofstede Medical gratis elastisch garen

De voorvoet wordt nu weer
naar voren gerold, en de
hele kous voorzichtig verder
omhoog getrokken.

wasmachine op 40 graden. Tenzij de bijsluiter

krijgen om eventuele kleine laddertjes en gaatjes vast

anders informeert.

te zetten.

Zorg ervoor dat u de siliconenbanden extra

Bij grotere reparaties kunt u bij ons terecht, vraag

AANTREKTIPS

goed reinigt. Zo voorkomt u het afzakken van

gerust naar de mogelijkheden.

uw elastische kousen.

Trek de kousen zo mogelijk ´s-morgens in bed of
direct na het opstaan aan. Eventuele zwellingen zijn
dan nog minimaal of kunnen worden voorkomen.
Indien uw kousen een open uiteinde hebben bij de
teen, dan treft u ook een aantrekslofje aan in de
verpakking (de aantrekhulp).

TIP

Het is de bedoeling dat u de elastische
kousen ‘s-nachts uittrekt.

Elastische kousen beschadigen niet door te
TIP veel maar door te weinig wassen. Transpiratie,
huidvet en schadelijke milieustoffen krijgen dan
de kans zich vast te zetten en de elastische draden aan
te tasten.
LET
OP!

Breng geen zalf aan op de benen voordat u de
kousen aantrekt, zo voorkomt u slijtageplekken.

ontstaan in de garantieperiode.

LET
OP!

Knip geen labels uit uw kousen.
Dan vervalt de garantie.
.

WAT KUNT U DOEN ALS U EEN
KLACHT HEEFT?

Houd u er rekening mee dat er bij reparatie altijd

Indien er gebreken zijn aan uw kousen kunt u

een stiknaad over de kous wordt gelegd. Door de

met ons contact opnemen.

kunststoffen die in de kous verwerkt zijn, zijn er geen

Er wordt een afspraak gemaakt voor kousen-

andere mogelijkheden.

en maatcontrole.

TIP

Wacht niet te lang met het vastzetten
van een laddertje of gaatje. Zo kunt u
voorkomen dat het groter wordt.

U brengt de kousen gewassen mee naar de
praktijk.
Retourzending van uw kousen naar de fabrikant
kan enige weken in beslag nemen.

