Bepaal de correcte maat
Voor het bepalen van uw maat (Small, Medium, Large of Extra Large), heeft u enkel een
meetlint nodig. De maat die u aan dient te schaffen, is volledig afhankelijk van de omtrek van
uw bovenarm. In de onderstaande tekst wordt kort toegelicht hoe u zelf de juiste maat kunt
bepalen.

Hoe meet u de omtrek van de
bovenarm?
-

Meet de bovenarm op het breedste punt,
zoals op de illustratie staat aangegeven.
Om de juiste maat te bepalen, kunt u het
beste direct over de huid meten
Het is belangrijk om het meetlint niet te strak
aan te trekken

*Tip: Laat iemand anders de omtrek van uw
bovenarm opmeten.

Illustratie meetvlak

Maattabel

Product
Perfect|Fit Small
Perfect|Fit Medium
Perfect|Fit Large
Perfect|Fit Extra Large

Bovenarm omvang
< - 32 centimeter
32 - 38 centimeter
39 - 44 centimeter
44 - 48 centimeter

Mocht u na bovenstaande beschrijving nog niet zeker zijn welke maat u moet bestellen of
heeft u verder nog vragen, dan helpen wij u graag verder. U kunt contact opnemen via de
mail info@hiddinghealthcare.nl of via het formulier op www.hiddinghealthcare.nl. Wij zullen u
dan zo spoedig mogelijk te woord staan.

Introductie
De Perfect|Fit is een aantrek hulpmiddel voor allerlei soorten steunkousen voor de arm.
Dit hulpmiddel biedt ondersteuning tijdens het aantrekken van therapeutisch elastische
kousen. De kous wordt met behulp van de Perfect|Fit gelijkmatig over de arm verdeeld,
zonder (intensief) te wrijven en/of trekken aan de kous. Het hulpmiddel is eenvoudig in
gebruik, zorgt voor een beter comfort van de steunkous en vergroot uw zelfstandigheid.

Wanneer CE–sticker niet meer leesbaar is, kan een nieuwe worden aangevraagd bij info@hiddinghealthcare.nl

Productvoordelen/eigenschappen
-

Laagdrempelig en eenvoudig in gebruik
Verlaging fysieke lasten
Zelfstandig en onafhankelijk (zelfredzaamheid)
Optimale drukverdeling van steunkous om de arm
Stevig en duurzaam materiaal
Toename therapietrouw
Kousen behouden therapeutische compressie
Alle drukclassificaties
Zowel staand als zittend te gebruiken

Wasvoorschriften
-

De Perfect|Fit kan worden schoongemaakt met een vochtige doek. Eventueel kan
(antibacteriële) zeep gebruikt worden
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, chemische reinigingsmiddelen of
bleekmiddelen
Stel het hulpmiddel niet bloot aan warmtebronnen als zonlicht, kachels of centrale
verwarming

Belangrijk
-

-

Ga niet met blote voeten op de Perfect|Fit staan
Ga niet op de Perfect|Fit hangen, leunen of zitten
Gebruik de juiste maat van de Perfect|Fit. Bij gebruik van de verkeerde maat wordt de
Therapeutisch elastische kous teveel opgerekt, waardoor sneller slijtage optreed.
Ook werkt de Perfect|Fit niet naar behoren als een andere maat gebruikt wordt dan
aanbevolen.
Gebruik de Perfect|Fit alleen voor het aantrekken van armkousen en niet voor
beenkousen.
Gebruik de Perfect|Fit niet voor andere doeleinden dan aangegeven in de
gebruiksaanwijzing
Dit product wordt gedurende 5 jaar na de datum van aankoop gegarandeerd tegen
gebreken als gevolg van materiaal- en fabricagefouten. Binnen de garantieperiode
zal het product bij eventuele fabricage- en/of materiaalfouten kosteloos worden
omgeruild. Omruiling wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien, d.m.v. een
aankoop bon, wordt aangetoond dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de
garantieperiode valt. De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als
gevolg van onjuist gebruik of als niet is voldaan aan de algemene voorwaarden, te
vinden op www.hiddinghealthcare.nl
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