Wat is IPC ?

Hoe werkt het ?

Hoe wordt het gebruikt?

Intermittent pneumatische compressietherapie (IPC) is een recent ontwikkelde therapie.
Deze wordt gebruikt voor: de behandeling en
preventie van diep veneuze tromboses
(bloedklonters in de benen), lymfedrainage
en voor chronische wonden of oedeem ten
gevolge van stoornissen in de doorbloeding.

De manchet rond het lidmaat wordt opgeblazen en nadien terug afgelaten. De periodes van opblazen en leeglaten duren telkens 90 seconden. Tijdens het opblazen
wordt het zuurstofarme bloed uit het lichaamsdeel gestuwd via de aders. Wanneer de manchet terug ontspant keert het
zuurstofrijke bloed naar het lichaamsdeel
terug via de slagaders. Met als resultaat
een verbeterde doorbloeding en vermindering van het opgestapelde vocht.

1.

Plaats het been of de arm in de manchet
en rits deze voorzichtig dicht.

2.

Zorg ervoor dat de rits helemaal dicht is
en dat de beide stoppen gesloten zijn.

3.

Sluit de manchetslangen aan op de
pomp (duw tot u ‘klik’ hoort).

4.

Er bestaat de mogelijkheid
om tegelijkertijd twee manchetten aan te sluiten op het
toestel. Indien u slechts één
manchet gebruikt, kunt u
deze op een willekeurige
aansluiting van de pomp aansluiten. Het
systeem stelt automatisch vast dat er
slechts een manchet gebruikt wordt.

Wat zijn de voordelen ?

5.

Zet de pomp aan via de
groene knop en draai de
drukregelingsknop in de
gewenste stand, volgens
doktersvoorschrift.

‘Arjo Huntleigh’, de producent, biedt drie variaties aan van het systeem.


Manchet bestaande uit één kamer



Manchet bestaande uit drie kamers



Manchet bestaande uit twaalf kamers

Het systeem dat voor u van toepassing is
wordt u meegedeeld door uw arts.



Comfortabel



Pijnverlichtend



Huidvriendelijk



Snellere wondheling



Gemakkelijk in gebruik



Verbeterde mobiliteit



Verbeterde levenskwaliteit

Leg de manchet één à tweemaal per dag aan
gedurende telkens 1uur.

Aandachtspunten

Kostprijs



Tijdens gebruik niet lopen of rechtstaan!



Stop de therapie bij: erge pijn of blauwverkleuring ter hoogte van vingers of tenen!

De manchet is voor persoonlijk gebruik en
dient aangekocht te worden.







De pomp kan zowel gehuurd als aangekocht worden.

Intermittent

In geval van een stroomstoring of een
defect waardoor de manchet opgeblazen
blijft, dient u de manchet te verwijderen!
(druk aflaten via de voorziene ventielen)
Manchet niet aanbrengen of verwijderen
in opgeblazen toestand!
Therapeutische kousen en windels mogen
gecombineerd worden met IPC.
Mag boven de kledij (kousen, broek, …)
aangebracht worden.

Pneumatische
Contactpersonen
Voor meer informatie kan u zich wenden
tot uw behandelende geneesheer of met
de verdeler:

‘De Parel’ Zorg– en Dienstencentrum
Provincieweg 525
9550 Hillegem
GSM: +32(0) 473/ 653 162
Verpleegkundig wondexpert
Frans Meuleneire
+32(0)9/ 364 89 22
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