
Indicatie : behandeling van veneuze of gemengde beenulcera 
en veneus oedeem die een verlaagd niveau van compressie 

vereisen.
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2 LAAGS ZWACHTELSYSTEEM MET  
GEREDUCEERDE COMPRESSIE

Per stuk steriel verpakt
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■ Gemiddelde druk 20 mmHg
■ Veilig en correcte compressie
■ Gemakkelijk aan te brengen
■ Draagcomfort voor de patiënt

AFMETING ENKELOMVANG ARTIKELNUMMER Z-INDEX

Size 1 18 - 25 cm 522652 16233719

Size 2 25 - 32 cm 522653 16233727
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BESCHRIJVING

INDICATIES/CONTRA-INDICATIES/VOORZORGSMAATREGELEN

GEBRUIKSAANWIJZING

■ UrgoK2 Lite is een tweelaags zwachtelsysteem met  
compressie, dat gebruik maakt van het PresSure 
systeem. Deze exclusieve technologie helpt bij het 
aanbrengen van de aanbevolen therapeutische druk 
(gemiddeld 20 mmHg) vanaf het eerste gebruik. 
SAMENSTELLING 
■ Laag 1: Ktech Lite: witte zwachtel met korte rek, die 
voor compressie, bescherming en absorptie zorgt.
Samenstelling polsterlaag: viscose, polyester, 

compressielaag: polyamide en elastaan.
■ Laag 2: Kpress: roze/beige cohesieve zwachtel met 
lange rek die over de Ktech wordt aangebracht en 
die aanvullende druk levert om de therapeutische 
druk te bereiken.
Samenstelling: acryl, polyamide, elastaan en natuurlijk 
latex

INDICATIES
■ UrgoK2 Lite is ontwikkeld voor de behandeling van 
veneuze of gemengde beenulcera, veneus oedeem 
die een verlaagd niveau van compressie vereisen.
CONTRA INDICATIES
■ Arteriële aandoeningen (arteriële ulcera of ulcera met 
arteriële predominantie); bekende of vermoede arteriële 
aandoeningen
■ Enkel-armindex (EAI) < 0,6.
■ Patiënten met diabetische microangiopathie, 
ischemische flebitis (Phlegmasia caerulea dolens), 
septische trombose.
■ Allergie voor een van de bestanddelen.
VOORZORGSMAATREGELEN
■ Controleer met Doppler ultrasound of de EAI >0,6 
voordat het zwachtelsysteem wordt voorgeschreven.

■ In het geval van hartfalen of gevorderd micro vasculair 
syndroom mag UrgoK2 Lite alleen onder strikt toezicht 
van een medisch specialist worden gebruikt.
■ In geval van een wond ten gevolge van een onbekende 
of zeldzame oorsprong (vasculitis,haemopathie,pyode
rma gangrenosum) mag UrgoK2 Lite alleen maar worden 
gebruikt na een specialistische doorverwijzing.
■ De werkzaamheid van UrgoK2 Lite is getest en 
goedgekeurd bij gebruik van KTECH Lite en KPRESS samen.
■ Het PresSure System is speciaal ontwikkeld om het 
aanbrengen van de zwachtels te vergemakkelijken. Het 
is belangrijk de instructies zorgvuldig te volgen om de 
aanbevolen therapeutische druk te realiseren.

VOORDAT U DE ZWACHTELS AANLEGT
■ Meet de enkelomtrek en kies aan de hand daarvan 
de juiste kit ( enkelmaat 18-25cm of 25-32cm).
■ Het compressie systeem wordt bij voorkeur ’s ochtends 
vroeg aangelegd of nadat de benen van de patient 
een uur lang hoger zijn gelegd om orthostatisch oedeem 
zoveel mogelijk te beperken.
MANIER VAN AANLEGGEN
■ Kit voor enkelomtrek 18-25 cm – 50% overlap
1. Zet de voet onder een hoek van 90 graden – “tenen 
naar de neus”. Begin aan de basis van de tenen met 
het aanleggen van KTECH Lite en gebruik 1 of 2 windingen 
om de zwachtel te fixeren.  Zorg dat de kant met de 
polstering met de huid in contact is en de drukindicator 
aan de bovenkant zit. Fixeer de hiel met een achtvorm 
en zorg dat de de hiel volledig bedekt is. Op de voet de 
drukindicator van de KTECH lite niet volledig uitrekken.
2. Leg KTECH Lite circulair aan rond het been vanaf de 
malleolus en rek de zwachtel hierbij zover uit dat de 
drukindicator (afgebeeld op de zwachtel) een cirkel 
vormt om zo de therapeutische druk te bereiken. Om 
50% overlap (enkelomvang 18 – 25 cm) of 2/3 overlap 
(25 – 32 cm) te bereiken, moet de voorgaande compressie 
indicator door de volgende winding worden bedekt. 

Stop ongeveer 2 cm onder de knieholte met zwachtelen 
en knip de zwachtel af. Maak vast met tape.
3. Leg KPRESS aan over KTECH Lite op dezelfde manier 
als KTECH Lite. Houdt voor het comfort van de patient 
een randje KTECH Lite bij de tenen en knie vrij. Druk na 
het aanleggen de zwachtel zachtjes aan voor een goede 
hechting.
■ Kit voor enkelomtrek 25-32 cm - 2/3 overlap
Op dezelfde manier aanleggen als de 18-25 cm kit. Rek 
de zwachtel zo dat de drukindicator een cirkel vormt. 
Bedek de drukindicator (afgebeeld op het midden van 
de zwachtel) om de correcte overlap te bereiken (2/3 
overlap).
■ UrgoK2 Lite moet dag en nacht worden gedragen 
totdat de zwachtel moet worden vervangen naar inzicht 
van de zorgverlener. 
■ Knip overtollig zwachtelmateriaal altijd af; wikkel de 
zwachtel niet extra om het been om extra druk te 
voorkomen.
■ UrgoK2 Lite is gemaakt voor eenmalig gebruik.


