Verdere informatie
Gelzone is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

GELZONE®
Indicatie
De Gelzone Wrap geeft een goede en
comfortabele ondersteuning en
compressie van spieren en gewrichten.

Materiaal
Gelzone is een stoffen bandage die aan
één zijde bekleed is met siliconengel.
Gelzone is een unieke elastische bandage;
de zachte siliconen zorgen dat de
bandage exact blijft zitten, een ideale
druk uitoefent en uitermate comfortabel
is.
Fabrikant Gelzone:
Implantech Associates, Inc.
6025 Nicolle Street
Ventura, CA 93003 USA
Verkoop Nederland:
MediMast BV
Prinses Marijkelaan 11
2635 JH Den Hoorn
T 085-7608140
F 085-7608141
www.medimast.nl
info@medimast.nl

Verschillende maten
De Gelzone bandages zijn leverbaar in
verschillende afmetingen voor de
verschillende lichaamsdelen:
• knie, enkel en dijbeen
• hand, pols en elleboog
• borst en buik

Comfortable ondersteuning

Gelzone is verkrijgbaar in verschillende afmetingen, geschikt voor
verschillende indicaties. In onderstaand overzicht kunt u vinden welke
afmeting voor welke indicatie wordt geadviseerd.

Afmeting
Voor ondersteuning bij:
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Voor spier- en gewrichtsondersteuning: Gelzone dient gedragen te worden
gedurende de periode dat ondersteuning is gewenst of zo lang als
aangegeven door uw medisch professional.
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Koudetherapie
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Gebruiksaanwijzing
1. Rol de Gelzone bandage af. Plaats de gelzijde tegen de huid.
2. Wikkel Gelzone anderhalf keer om het te behandelen gebied. Pas
plaatsing en druk aan voor een comfortabele ondersteuning.
3. De ideale ondersteuning wordt bereikt met anderhalve wikkeling.
Indien nodig kan de Gelzone bandage met een schaar worden
ingekort.
4. Bevestig de Gelzone bandage met de meegeleverde sluitstrips.
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Gewrichten en spieren

Osteoarthritis

Indicaties voor gebruik
Gelzone dient voor ondersteuning van spieren en gewrichten.
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Onderhoud
Het wordt aanbevolen Gelzone dagelijks te reinigen door middel van een
handwas met milde zeep en water. Daarna goed naspoelen met schoon
water en in de lucht laten drogen. Als Gelzone volledig droog is kan het
weer geplaatst worden.
Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties
• Alleen voor uitwendig gebruik
• Als er complicaties optreden zoals huiduitslag of irritatie van het
gebied waar Gelzone wordt geplaatst, stop dan het gebruik. Het
gebruik kan worden hervat nadat de huiduitslag of irritatie is
verdwenen. Als de problemen blijven bestaan, raadpleeg dan een
arts.
• Niet gebruiken op open wonden.
• Niet gebruiken rond de nek en niet te strak plaatsen. Verwijder
Gelzone als u pijn of een verdoofd gevoel ervaart.
• Buiten het bereik van kinderen bewaren.

