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Dale® buikbandages

De Dale® buikbandage is speciaal ontwikkeld voor 
direct gebruik na een operatie maar ook voor effectieve 
stoma- en breukondersteuning tijdens lichamelijke
inspanningen zoals wandelen, tuinieren, sporten enz.

De verschillende weefselvlakken van de bandage geven in combinatie 
met de eenvoudig verstelbare klittenbandsluiting een juiste druk rond 
de buik. Hierdoor is optimale doorademing en ophoesten mogelijk 
waardoor longontsteking en atelectase wordt voorkomen.

De Dale® buikbandage wordt o.a. gebruikt na:
- Stoma chirurgie
- Gastro-Intestinale chirurgie
- Gynaecologische chirurgie
- Plastische chirurgie

Klinisch is bewezen dat de Dale® bandage de terugkeer van de long-
functie na een open buikoperatie versnelt en de bewegingsvrijheid 
van de drager vergroot.

Dale® bandages zijn leverbaar in diverse maten. Het speciale stretch-
materiaal biedt optimale compressie en een uitstekende pasvorm. 
De Dale® bandage bevat geen latex, rolt niet op en is wasbaar. 
Daarbij is het mogelijk om in het weefsel van de bandage een 
opening te knippen zonder dat er een ‘ladder’ onstaat.

Leverbare modellen

Artikelcode Z-index Artikelomschrijving Hoogte

410 14567202 Dale buikbandage - 3 vlaks -  76-114 cm 23 cm

411 14567210 Dale buikbandage - 3 vlaks -  116-157 cm 23 cm

418 14892162 Dale buikbandage - 3 vlaks -  152-191 cm 23 cm

525 16630130 Dale buikbandage – 2 vlaks  72-127 cm 15 cm

810 14567229 Dale buikbandage - 4 vlaks -  76-114 cm 31 cm

811 14631741 Dale buikbandage - 4 vlaks -  116-157 cm 31 cm

818 14784610 Dale buikbandage - 4 vlaks -  152-190 cm 31 cm

820 14784637 Dale buikbandage - 4 vlaks -  208-239 cm 31 cm

920 14817764 Dale buikbandage - 5 vlaks -  208-239 cm 39 cm
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Eigenschap Productvoordeel Klinisch voordeel 

Vergroot cliëntcomfort •  Uitstekend alternatief ter 
ondersteuning van de buik na 
ingrijpende buikoperaties

•  Klittenband sluiting voor  
optimaal verstelgemak

•  Dankzij de veilige bandages is 
de cliënt sneller mobiel  

 

•  Vergroot de mobiliteit, verkleint  
post-operatieve complicaties

•  Vergroot de bereidheid bij post-opera-
tieve instructies om diep adem te halen 
en te wandelen

•  Bevordert het herstel na operaties;  
door het bieden van vertrouwen en  
gevoel van veiligheid aan de cliënt

Speciaal stretch-
materiaal

•  Klittenband sluiting biedt  
optimale pasvorm en  
compressie waar gewenst

•  Klittenband sluiting biedt snelle 
wisselmogelijkheden

•  Biedt snel en eenvoudig toe-
gang tot wonden zonder het 
verwijderen en opnieuw aan-
brengen van wondverband

•  Knipbaar stretchmateriaal  
rafelt niet

•  Elastisch materiaal biedt totale  
compressie in de gehele omtrek.

•  Biedt behandelaars controle om  
buikdruk te reguleren.

• Ondersteunt verbanden
• Knipbaar voor sondes/katheters
• Snelle en eenvoudige wondobservatie
•  Voorkomt gebruik en huidtrauma’s van 

tape/kleeflagen

Panelen •  Voorkomt verschuiving en  
vouwen van de bandage 

• Biedt volledige bewegingsvrijheid
• Biedt stevige ondersteuning

Innovatief stiksel •  Geschakelde stiknaad voorkomt 
huidirritatie

• Knelt niet

•  Verkleint het risico van schuring over  
de wond / chirurgische ingreep

Comfortabele pasvorm • Leverbaar in diverse maten
•  De #411 en #811 bandages 

kunnen worden ingezet als 
one-size-fits-all 

• Verzekert juiste compressie en pas-
vorm 

Latexvrij •  De eerste latexvrije bandage op 
de markt

•  Voorkomt latex reactie van 
cliënt en behandelaar

• Biedt comfort, geen jeuk 
 

•  Voorkomt latex overgevoeligheid 
 

De belangrijkste (klinische) voordelen op een rij:


