
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene informatie Thorax Bandages 
 
 
 
 

Algemene informatie over de verschillende types 

Voor alle Thorax Bandages geldt dat: 

- Zij even hoog aansluiten in de oksel. Vaak is het okselgebied een probleemgebied en worden de 

oedeem en fibrose problemen ondervangen door de hoogte van de Thorax Bandage. 

- Zij even hoog zijn op de rug. Nagenoeg elke patiënt met een operatie in dit gebied heeft oedeem op de 

rug. 

-      Zij even lang zijn onder de borst tot de buik. Dit bevordert de afvloed van het oedeem in de borst en  
    voorkomt omhoog rollen van de Thorax Bandage. 

- Zij even brede schouderbanden hebben. Dit om te voorkomen dat er stuwing en afknelling ontstaat in 

borst en arm. 

-      Zij naden hebben, deze geven echter geen irritatie. 
 
 

Hoe maakt u de keuze tussen de type A, B en C? 

De keuze tussen de type is gebaseerd op uw individuele wens. 

- Type A heeft een voorgevormde cup ingeperst, waardoor de type A het meest de natuurlijke vorm van 

de borst weergeeft. 

- Type B heeft geen voorgevormde cup ingeperst en lijkt daardoor meer op een hemdje.  

-  Type C heeft eenzelfde model als de Type B, maar is aan de binnenzijde uitgevoerd in katoen en is 

uitsluitend verkrijgbaar in drukklasse Poly KT II.  

Door de vorm van de Type B en C zijn deze het meest geschikt bij een enkelzijdige of dubbelzijdige amputatie 

of voor patiënten met een kleine borstomvang. Ze zijn het meest geschikt om een volledige prothese op zijn 

plaats te houden.  

 
 
Hoe maakt u de keuze tussen de drukklasse Poly KT II en Hard KT III? 

Als de borst zacht aanvoelt, komt u in aanmerking voor de Poly KT II. 

Als u en de therapeut verhardingen in de borst voelen, is de Hard KT III een meer geschikte keuze. Dit kunt u 

eventueel overleggen met uw oedeemtherapeut. 

Mocht u de voorkeur hebben voor een Thorax Bandage met een katoenen binnenzijde, is deze te verkrijgen in 
type C. De katoenen Thorax Bandage heeft de drukklasse Poly KT II. 
 
 

 
   Hoe en wanneer kunt u de Thorax Bandage dragen? 

U mag de Thorax Bandage elke dag dragen. U kunt deze naar wens zonder bh dragen. Mocht u onvoldoende 

steun hebben doordat de Thorax Bandage alleen druk geeft, kunt u de Thorax Bandage onder of over uw eigen 

bh dragen. Indien gewenst kunt u de Thorax Bandage ook ’s nachts dragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prothesen 

Naar eigen inzicht en ervaring kunnen alle Thorax Bandages gecombineerd worden met een prothese, 

deelprothese en een bh met prothese. 

 
 
Welke huidverzorging mag onder de Thorax Bandage gedragen te worden? 

Bodycrèmes tasten de elastische vezels van de Thorax Bandage aan. Het is van belang dat u een crème onder de 

Thorax Bandage gebruikt die de elastische vezels niet aantast. Mocht u een therapeutische elastische kous 

dragen, mag u dezelfde crème onder de Thorax Bandage gebruiken als de crème die u onder de therapeutische 

elastische kous gebruikt. Voorbeelden van deze crèmes zijn Eucerine pH5, Alhydran en Epaderm. Deze crèmes 

kunt u in uw apotheek verkrijgen. 

 
 

Hoe kunt u de Thorax Bandage aantrekken? 

Om drukverlies en irritatie van de huid te voorkomen heeft de Thorax Bandage nergens een sluiting. Dit houdt 

in dat de Thorax Bandage over het hoofd aangetrokken wordt. Mocht dit problemen opleveren kunt u met uw 

benen in de Thorax Bandage stappen en deze omhoog trekken. 

 

 
Confectiematen 

De Thorax Bandage is ontwikkeld in confectiematen. Er zijn vijf types in het assortiment, die uitgevoerd zijn in 

een Poly KT II en Hard KT III drukklasse. De type C is uitsluitend uitgevoerd in een drukklasse Poly KT II. 

De maatgeving van de Thorax Bandage is identiek aan de reguliere maatgeving van de bh’s. 

De Thorax Bandage is uitgevoerd in confectiematen en dit betekend dat deze mogelijk niet voor iedereen 

geschikt is. Indien de Thorax Bandage in eigen bezit is, staat het u vrij om eventuele aanpassingen door te 

voeren. U kunt bijvoorbeeld de breedte van de schouderbanden aanpassen. Daarnaast kunt u ook het decolleté 

aanpassen. 

 

 
Het materiaal 

De Poly KT II en de Hard KT III van de Thorax Bandages zijn uitgevoerd uit 66% polyamide en 34% elastine. De 

buitenzijde van de katoenen Type C is identiek uitgevoerd om de compressie te handhaven. De binnenzijde is 

van katoen om een eventuele allergie voor de andere stoffen te voorkomen. 

 

 
Hoe kunt u de Thorax Bandage wassen? 

Met uitzondering van de Thorax Bandage Type C kan u de Thorax Bandage in de wasmachine wassen op 30°C. 

De Thorax Bandage Type C Poly KT II dient met de hand gewassen te worden. De Thorax Bandage mag niet in de 

droger en dient te drogen aan de open lucht. De Thorax Bandage moet elke dag of één keer in de twee dagen 

gewassen worden. 

 


