
COVID-19

medi Nederland

Contactmomenten verminderen maar wel met doorgang van 
de juiste continue zorg – dat was en is nog steeds ons doel!

Het zijn rare tijden voor iedereen geweest, ook voor medi Nederland BV. Het is noodzake-

lijk om gezamenlijk onze verantwoordelijkheid te nemen. Maar hoe doe je dat? Hoe be-

perk je de contactmomenten en waarborg je de afstand als je in een business werkzaam 

bent die juist voornamelijk bestaat uit contactberoepen? Hoe kunnen wij onze klant op 

de juiste manier helpen zodat zij hun werkzaamheden kunnen blijven voortzetten en de 

patiënt de juiste zorg blijft ontvangen? Logische vragen in een unieke situatie.  

Wij hebben onze focus gelegd op 3 producten waarmee we de 
bovenstaande vragen voor zowel zorgverlener als zorgvrager 
op een juiste manier konden beantwoorden. 

Klittenbandsysteem: circaid®

Het voordeel van dit compressie systeem is de mogelijkheid 
tot zelfmanagement. Dat betekent dat de zorgvrager niet meer 
(of minder vaak) geholpen hoeft te worden met het aan- en 
uittrekken van zijn therapeutische elastische kous.
Dankzij de klittenbandsluitingen gaat het aan- en uittrekken 
heel snel en eenvoudig en met behulp van het geïntegreerde 
circaid druksysteem (BPS) kan het vereiste compressiebereik 
precies worden toegepast en gemeten. De mogelijkheid om 
het compressiebereik overdag eenvoudig aan te passen, 
voorkomt drukverlies en voorkomt zo dat het apparaat naar 
beneden glijdt. Dit leidt tot een consistente en effectieve 
compressietherapie.

Twee-laags zwachtelsysteem: CoFlex
Zeker bij wondzorg kan zorg niet bestaan zonder contactmo-
ment. De wond moet toch verbonden worden en daarna vaak 
gezwachteld. Maar, als de wondzorg het toelaat, is het moge-
lijk om de frequentie van het aantal keer zwachtelen te mini-
maliseren. CoFlex is een twee-laags zwachtelsysteem met een 
geurloze comfort laag en een latexvrije compressie (boven)
laag. Het systeem mag en kan zelfs 7 dagen blijven zitten. 
Afhankelijk van de EAI kies je voor de variant TLC of TLC lite. 

De TLC geeft 35-40 mmHg. De TLC lite variant 25-30mmHg. 
Door middel van de indicatoren kan je precies zien of je de 
juiste mmHg bereikt hebt. Het product is scheurbaar dus 
behalve dat je geen schaar nodig hebt, hoef je deze dus niet 
extra te desinfecteren. Er zit ook een plakkertje in de doos 
(dus geen tape meer nodig) en een pantykousje. 
Daarnaast is er ook een TLC Lite zinc variant. Deze kom je 
nergens anders tegen. De onderlaag is geïmpregneerd met 
zinkoxide. Dit is ideaal bij onrustige of huilende benen maar 
wordt ook gebruikt over kleine wondjes, blaren en excoriatie. 
Zorgvragers ervaren het als verkoelend. Ook deze variant 
heeft uiteraard de indicatoren voor de juiste druk (25-
30mmHg).

Innovatief meten: medi Vision 
Dit is een meetsysteem dat op anderhalve meter afstand de 
maten en omvang van de benen van patiënten kan meten. 
Het is een applicatie die (middels een iPad voorzien met een 
speciale camera) gebruikmaakt van de nieuwste 3D-scantech-
nologie. Het combineert digitaal scannen met de modernste 
technologieën om het gewenste product voor de klant te 
creëren. Het levert nauwkeurigere, reproduceerbare metingen 
op en biedt, door middel van het softwarepakket, een efficiënte 
manier van aanmeten. Hiermee heb je dus geen direct patiënt-
contact en kunnen via een gekoppelde B2B-shop de TEK kousen 
snel worden geleverd en afgehandeld. Snel, veiliger en minder 
foutgevoelig. 

“Het is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid”
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