Aanbrengtechnieken voor
een gipsverband
Neem voor bestelling van sets voor gipsverbanden contact op met uw productspecialist van EXOGEN

Aanbrengen in gipsverband met vierkant kussentje
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• Lokaliseer de plaats van de
fractuur aan de hand van
röntgenfoto’s

• Gebruik een standaard
gipszaag

• Verwijder het nieuw
gevormde venster

•P
 laats de RAF in het gazen matje
tot dit het onderste lipje bedekt

• Zaag een venster uit het
gipsverband

• Verwijder het teveel aan
zacht vulmateriaal en knip de
kous in met een schaar

•V
 erwijder lagen van het vierkante
vilten kussentje tot het even dik is
als het gipsverband
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• Plaats de samengevoegde
delen in het vierkante venster

• Rond het aanleggen van
het gipsverband af om het
gazen matje rond de RAF
te bedekken

• Markeer op het gipsverband
het te behandelen gebied met
een X

• Plaats de rode dop op de
RAF

Ingebouwd in gipsverband
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•G
 ebruik het vierkante kussentje
uitsluitend wanneer een vierkante
opening wordt uitgezaagd

•V
 erwijder de klevende toplaag
van het gebroken witte vierkante
kussentje en plak het tegen de
onderkant van de RAF
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• Volledig in het gipsverband
ingebouwd

•B
 reng het vilten
afdekrondje aan om
oedeemvorming in het
venster te voorkomen

• Plaats de RAF-dop
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• Afbeelding van correcte
plaatsing onder het
vulmateriaal

•P
 laats het vilten afdekrondje
om de RAF op zijn plaats te
houden

•B
 reng een viltstrook aan over
het gipsverband – splijt of
knip een opening die over de
RAF past

Trek de kous
omhoog

• Markeer het te behandelen
gebied en trek de kous aan
• Knip een opening in de kous
boven de behandelplaats en
zorg ervoor dat het gemarkeerde
gebied vrij is tot de huid

• Verwijder de klevende toplaag
van het gebroken witte vierkante
kussentje en plak het tegen de
onderkant van de RAF
• Breng het geheel aan in de kous
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•B
 reng één laag synthetisch
gipsmateriaal aan

•P
 laats de rode dop op de
RAF

• Plaats de RAF-dop

•P
 laats een vierkant gazen
matje op de kunststof poort
voor een stevige constructie

•R
 ond het aanleggen van
het gipsverband af om het
gazen matje rond de RAF te
bedekken

Aanbrengen op gipsverband
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•B
 reng de rest van het
vulmateriaal van het
gipsverband aan. Door
de RAF door de opening
te duwen blijft deze beter
op zijn plaats wanneer
het aanleggen van het
gipsverband wordt voltooid.

Accessoireset voor gipsverband
Vilt- en schuimkussentjes

Rode dop
Zwart rond
schuimschijfje

Matje voor
gipsverband

•P
 ositioneer het
samengevoegde geheel van
RAF en riem stevig over het
venster in het gipsverband

•P
 laats het ronde vilten
afdekrondje in de RAF

Samenvatting van de gebruiksindicaties
EXOGEN is geïndiceerd voor niet-invasieve behandeling van botdefecten (uitgezonderde de vertebrae en schedel), dit omvat de behandeling van delayed union
fracturen, non-union-fracturen†, stressfracturen en arthrodese. EXOGEN is ook geïndiceerd voor de verkorting van de genezingsduur van verse fracturen, de
versnelling van reparaties na osteotomie, reparaties bij bottransportprocedures en reparaties bij distractieosteogeneseprocedures.
†
Er is sprake van een non-union-fractuur als op de locatie van de fractuur geen enkele progressieve tekenen van heling zichtbaar zijn.
Er zijn geen contra-indicaties bekend voor het EXOGEN-hulpmiddel. De veiligheid en werkzaamheid is niet vastgesteld bij personen waarvan het skelet niet volgroeid
is, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, patiënten met pacemakers, voor fracturen als gevolg van botkanker of bij patiënten met een slechte
bloedcirculatie of stollingsproblemen. Sommige patiënten kunnen overgevoelig zijn voor de ultrasoon-gel.
De volledige indicatie-informatie vindt u op het productetiket, of op www.exogen.com.
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Houder voor
fixatie en uitlijnen
(‘Retaining and
Alignment Fixture’,
RAF)

