VLAKBREI
ASSORTIMENT

Optiform Flex

model / CCL
CCL1
CCL2

Optiform Hold

model / CCL
CCL1
CCL2
CCL3
CCL4

Optiform Hold en Optiform Flex
Deze twee productlijnen doen hun naam eer aan. Ze bieden optimale ondersteuning en comfort tegelijkertijd.
Dit wordt mogelijk gemaakt door onze unieke fabricagetechnologie, waardoor we in staat zijn pantybroeken te
maken zonder extra naden.
De Optiform Hold is leverbaar in beige en zwart en in de drukklassen I-IV. De Optiform Hold, met zijn
ready-to-wear-technologie, is ontworpen voor patiënten die lijden aan lipoedeem, chronisch oedeem tot en met
stadium III lymfoedeem die willen ervaren dat comfort, tijdens het dragen van hun voorziening, niet ten koste
gaat van de optimale compressieve werking ervan.
De Optiform Flex is leverbaar in de drukklassen I en II en eveneens in beige en zwart. De Optiform Flex is gemaakt
van hernieuwbare grondstoffen. Door de intelligente samenstelling van de garenmix is het materiaal veel beter in
staat om vocht op te nemen en te af te voeren dan puur katoen, dankzij een groot aandeel aan *modal en
viscose. Dit geeft een comfortabel en verfrissend gevoel tijdens het dragen. Deze compressie producten zijn
uitermate geschikt voor diegenen die leiden aan lipoedeem en of lymfoedeem, stadium I en II en die de voorkeur
geven aan het gebruik van natuurlijke materialen.
*Modal is textiel gemaakt uit modalvezels. De modalvezel is een verdere ontwikkeling van viscose, dus een kunstmatige vezel uit natuurlijke grondstoffen in
dit geval cellulose. Het doel was om met deze nieuwe vezel de eigenschappen van katoen zo veel mogelijk te benaderen. Ook wel kunstmatig zijde genoemd.
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AB1 SOK

AD KNIEKOUS

AG BOVENBEENKOUS

BG BOVENBEENKOUS

AT PANTY

BT LEGGING

AT MONOPANTY

CAPRI

ET BERMUDA

FT FIETSBROEK
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Assortimentsoverzicht
model AB1 enkelsok
Optiform Flex

Model / CCL
CCL1
CCL2

Optiform Hold

Model / CCL
CCL1
CCL2
CCL3
CCL4

Alle opties voor model
AB1 enkelsok

Opties

Omschrijving

Recht

Open teen, recht afgewerkt

Schuin

Open teen, schuin afgewerkt

Recht

Standaard gesloten teen, met de naad
aan de binnenzijde van het teenstuk

Schuin

Standaard gesloten teen, met de naad
aan de binnenzijde van het teenstuk,
A schuin

Recht

Teenstuk en naad van zacht materiaal,
naad aan buitenzijde

Schuin

Teenstuk en naad van zacht materiaal,
naad aan buitenzijde, A schuin

Voet

Open teen

Gesloten teen
standaard

Gesloten teen
soft teenstuk
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Alle opties voor model
AB1 enkelsok

Overige

Opties afwerking boord

Afwerking
boord B1

Hiel

Opties

Omschrijving

Toepassing

Standaard

Standaard

Anatomisch/
maatwerk

Als standaard maar met verhoogde
pasvorm door 4 extra op te geven maten

Wreef met specifiek anatomisch verloop.
Om de pasvorm te optimaliseren

Y markering

Geoptimaliseerde pasvorm door een
90° hiel

Geeft minder plooien op de wreef

Recht

Standaard

Optiline

Standaard hoogwaardige afwerking

3.5 cm

3.5 cm brede siliconenboord om
afzakken tegen te gaan

Siliconenband
5.0 cm

5 cm brede siliconenboord om afzakken
tegen te gaan

Pocket voor pelotte

Ingenaaide pocket met opening

Pocket waar desgewenst een pelotte/
polstermateriaal in geplaatst kan worden

Voering

Ingenaaide voering welke de wrijving
vermindert tussen de kous en de huid

Bijzonder zacht voor de huid.
Bij gevoelige, beschadigde huid

Siliconenpelotte in een voering gestikt

Voor lokale drukverhoging

Ingenaaide pelotte

Links en
rechts
mediaal en
lateraal
mogelijk
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Assortimentsoverzicht
model AD onderbeen
Optiform Flex

Model / CCL
CCL1
CCL2

Optiform Hold

Model / CCL
CCL1
CCL2
CCL3
CCL4

Alle opties voor model
AD
Opties

Omschrijving

Recht

Open teen, recht afgewerkt

Schuin

Open teen, schuin afgewerkt

Recht

Standaard gesloten teen, met de naad
aan de binnenzijde van het teenstuk

Schuin

Standaard gesloten teen, met de naad
aan de binnenzijde van het teenstuk,
A schuin

Recht

Teenstuk en naad van zacht materiaal,
naad aan buitenzijde

Schuin

Teenstuk en naad van zacht materiaal,
naad aan buitenzijde, A schuin

Voet

Open teen

Gesloten teen
standaard

Gesloten teen
soft teenstuk
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Toepassing

Alle opties voor model
AD onderbeenkous

Opties afwerking boord

Afwerking
boord

Hiel

Optie

Toepassing

Standaard

Standaardoptie

Anatomisch

Als standaard maar met verhoogde
pasvorm door 4 extra op te geven maten

Wreef met specifiek anatomisch verloop.
Om de pasvorm te optimaliseren

Y markering

Geoptimaliseerde pasvorm door een
90° hiel

Geeft minder plooien op de wreef

Recht

Standaardoptie

Laterale verhoging

Buitenzijde been langer dan binnenzijde

Voorkomt circulair insnoeren

Maximale laterale
verhoging

Buitenzijde been langer dan binnenzijde

Voorkomt circulair insnoeren (bij grote cD)

Optiline

Standaard hoogwaardige afwerking

3.5 cm

3.5 cm brede siliconenboord om
afzakken tegen te gaan

Siliconenband
5.0 cm

5 cm brede siliconenboord om
afzakken tegen te gaan

Binnen,
buiten,
achter

Ritssluiting in de kous

Bij beperkte mobiliteit.
Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken

Net als een BH-sluiting

Gemakkelijker sluiten van de rits.
Voorkomt afknelling van oedeem, weefsel of
huid

Ingenaaid stuk siliconenband voor waar
extra fixatie nodig is

Toepassing bij zacht weefsel op het
bovenbeen, om afzakken tegen te gaan

Pocket voor pelotte

Ingenaaide pocket met opening

Pocket waar desgewenst een pelotte/
polstermateriaal in geplaatst kan worden

Voeringstof

Ingenaaide voering welke de wrijving
vermindert tussen de kous en de huid

Bijzonder zacht voor de huid.
Voor de gevoelige, beschadigde huid

Siliconenpelotte in voering gestikt

Voor lokale drukverhoging

Ritssluiting

Haak&oogsluiting
(optioneel bij een
ritssluiting)

Siliconenstukje

Overige

Omschrijving

Ingenaaide pelotte

3.5 cm
5.0 cm

Links en
rechts
mediaal en
lateraal
mogelijk
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Assortimentsoverzicht
model AG bovenbeenkous
Optiform Flex

Model / CCL
CCL1
CCL2

Optiform Hold

Model / CCL
CCL1
CCL2
CCL3
CCL4

Alle opties voor model
AG

Opties

Omschrijving

Recht

Open teen, recht afgewerkt

Schuin

Open teen, schuin afgewerkt

Recht

Standaard gesloten teen, met de naad
aan de binnenzijde van het teenstuk

Schuin

Standaard gesloten teen, met de naad
aan de binnenzijde van het teenstuk,
A schuin

Recht

Teenstuk en naad van zacht materiaal,
naad aan buitenzijde

Schuin

Teenstuk en naad van zacht materiaal,
naad aan buitenzijde, A schuin

Voet

Open teen

Gesloten teen
standaard

Gesloten teen
soft teenstuk
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Alle opties voor model
AG bovenbeenkous

Opties afwerking boord

Afwerking boord

Hiel

Opties

Omschrijving

Toepassing

Standaard

Standaardoptie

Anatomisch

Als standaard maar met verhoogde
pasvorm door 4 extra op te geven maten

Wreef met specifiek anatomisch verloop.
Om de pasvorm te optimaliseren

Y markering

Geoptimaliseerde pasvorm door een
90° hiel

Geeft minder rimpels op de wreef

Recht

Standaardoptie

Laterale verhoging

Buitenzijde been langer dan binnenzijde

Voorkomt circulaire insnoering.
Optimale drukverdeling tot in de lies

Maximale laterale
verhoging

Buitenzijde been langer dan binnenzijde

Voorkomt circulaire insnoering.
Optimale drukverdeling tot in de lies.
Bij grotere omvangsmaten

Verhoging aan de
voorzijde

Voorzijde been langer dan de achterzijde

Voorkomt circulaire insnoering.
Optimale drukverdeling tot in de lies.
Voor grotere dijomtrekken en voor sterke
plaatselijke weefselophoping aan de
voorzijde van het bovenbeen

Optiline

Standaard hoogwaardige afwerking

3.5 cm

3.5 cm brede siliconenboord om
afzakken tegen te gaan

Siliconenboord

Heupbevestigigrechts/links

5.0 cm

5 cm brede siliconenboord om
afzakken tegen te gaan

Elastisch
band met
sluiting

Heupstuk doorgebreid op de AG-kous,
naadloos

Tailleband
met sluiting

Heupstuk doorgebreid op de AG-kous,
naadloos
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Alle opties voor model
AG
Opties

Omschrijving

Toepassing

Losmazig geweven patroon aan
voor- en achterzijde van de knie

Voorkomt insnoeren en rimpels

Ingenaaide ritssluiting

Bij beperkte mobiliteit.
Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken

Net als BH-sluiting

Gemakkelijker sluiten van de rits.
Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij
het sluiten van de rits

Ingenaaid stuk siliconenband voor waar
extra fixatie nodig is

Toepassing bij zacht weefsel op het
bovenbeen, om afzakken tegen te gaan

Pocket voor pelotte

Ingenaaide pocket met opening

Pocket waar desgewenst een pelotte/
polstermateriaal in geplaatst kan worden

Voeringstof

Ingenaaide voering welke de wrijving
vermindert tussen de kous en de huid

Bijzonder zacht voor de huid.
Voor de gevoelige, beschadigde huid

Siliconenpelotte in voering gestikt

Voor lokale drukverhoging

Kniefunctiezone**

Ritssluiting
in beendeel

Binnen,
buiten,
achter

Haak&oogsluiting
(optioneel bij een
ritssluiting)

3.5 cm
5.0 cm

overige

Siliconenstukje

Ingenaaide pelotte
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Links en
rechts
mediaal en
lateraal
mogelijk
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Assortimentsoverzicht
model beendeel, zonder voet (BD, B1D, BG, B1G, EG)
Optiform Flex

Model / CCL
CCL1
CCL2

Optiform Hold

Model / CCL
CCL1
CCL2
CCL3
CCL4

Alle opties voor model
beendeel (BD, B1D, BG, B1G, EG)

Afwerking G

Opties

Omschrijving

Recht

Standaardoptie

Laterale verhoging

Buitenzijde been langer dan binnenzijde

Voorkomt circulaire insnoering.
Optimale drukverdeling tot in de lies.

Maximale laterale
verhoging

Buitenzijde been langer dan binnenzijde

Voorkomt circulaire insnoering.
Optimale drukverdeling tot in de lies.
Bij grotere omvangsmaten

Voorzijde been langer dan de achterzijde

Voorkomt circulaire insnoering.
Optimale drukverdeling tot in de lies.
Voor grotere dijomtrekken en voor sterke
plaatselijke weefselophoping aan de
voorzijde van het bovenbeen.

Verhoging aan de
voorzijde*

* Verhoging aan de voorzijde alleen mogelijk wanneer de kous op G eindigt
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Toepassing

Alle opties voor model
beendeel (BD, B1D, BG, B1G, EG)
Opties

Afwerking boord

Optiline

Toepassing

Standaardoptie

3.5 cm

3.5 cm brede siliconenboord om
afzakken tegen te gaan

Siliconenboord
5.0 cm

5 cm brede siliconenboord om
afzakken tegen te gaan

Losmazig geweven patroon aan
voor- en achterzijde van de knie

Voorkomt insnoeren en rimpels

ingenaaide ritssluiting

Bij beperkte mobiliteit.
Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken

Net als BH-sluiting

Gemakkelijker sluiten van de rits.
Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij
het sluiten van de rits

Ingenaaid stuk siliconenband voor waar
extra fixatie nodig is

Toepassing bij zacht weefsel op het
bovenbeen, om afzakken tegen te gaan

Pocket voor pelotte

Ingenaaide pocket met opening

Pocket waar desgewenst een pelotte/
polstermateriaal in geplaatst kan worden

Voeringstof

Ingenaaide voering welke de wrijving
vermindert tussen de kous en de huid

Bijzonder zacht voor de huid.
Bij de gevoelige, beschadigde huid.

Kniefunctiezone**

Ritssluiting
in beendeel

Overige

Omschrijving

Binnen,
buiten,
achter

Haak&oogsluiting
(optioneel bij een
ritssluiting)

Siliconenstukje

3.5 cm
5.0 cm

** De kniefunctiezone is alleen mogelijk met de modellen BG, B1G, CG
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Assortimentsoverzicht
model AT panty
Optiform Flex

Model / CCL
CCL1
CCL2

Optiform Hold

Model / CCL
CCL1
CCL2
CCL3
CCL4

Alle opties voor model
AT panty

Opties

Omschrijving

Recht

Open teen, recht afgewerkt

Schuin

Open teen, schuin afgewerkt

Recht

Standaard gesloten teen, met de naad
aan de binnenzijde van het teenstuk

Schuin

Standaard gesloten teen, met de naad
aan de binnenzijde van het teenstuk,
A schuin

Recht

Teenstuk en naad van zacht materiaal,
naad aan buitenzijde

Schuin

Teenstuk en naad van zacht materiaal,
naad aan buitenzijde, A schuin

Voet

Open teen

Gesloten teen
standaard

Gesloten teen
soft teenstuk
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Alle opties voor model
AT panty

Opties afwerking taille

Hiel

Opties

Omschrijving

Toepassing

Standaard

Standaardoptie

Anatomisch

Als standaard maar met verhoogde
pasvorm door 4 extra op te geven maten

Wreef met specifiek anatomisch verloop.
Om de pasvorm te optimaliseren

Y markering

Geoptimaliseerde pasvorm door een
90° hiel

Geeft minder rimpels op de wreef

Softline

Standaardoptie

Verhoogd comfort door soepele overgang

5 cm brede siliconenboord om
afzakken tegen te gaan

Afzakken wordt voorkomen door grip op de
huid

Tailleband

Tailleband zoals bij heupstuk

Aangenaam om te dragen, behoudt zijn
vorm /krult minder snel om

Elastisch band

Elastisch band zonder siliconen

Contour volgend, tekent minder af onder
kleding

Knoopsgat elastiek

Gebreide afwerking /tunnel met
knoopsgat elastiek

Verstelbaar in omvang

Siliconenboord

5.0 cm

15

Alle opties voor model
AT panty

Broek ccl 0

Lichaamsdeel

Kruisstuk dames

Kruisstuk heren

Kruis met
horizontale gulp
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Opties

Omschrijving

Toepassing

Broek
voorzijde
zonder
compressie

Broek voorzijde gebreid zonder
compressief garen

Zwangerschap

Standaard

Standaardoptie

Standaardoptie

Versterkt

Versterkt kruisdeel

Bij genitaal oedeem

Open

Open kruis

Ademend, luchtcirculatie

Standaard

Standaardoptie

Standaardoptie

Versterkt

Versterkt kruisdeel

Bij genitaal oedeem

Open

Open kruis

Ademend, luchtcirculatie

Horizontale gulp in voorzijde broek

Alternatieve toepassing voor toiletgang

Alle opties voor model
AT panty
Opties

Omschrijving

Toepassing

Losmazig geweven patroon aan
voor- en achterzijde van de knie

Voorkomt insnoeren en rimpels

Binnen,
buiten,
achter

Ingenaaide ritssluiting

Bij beperkte mobiliteit.
Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken

1 stuks,
midden,
linkerzijde,
of rechterzijde

Ingenaaide ritssluiting

Bij beperkte mobiliteit en extreme
afwijkingen van C- en H-omtrekken.
Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken

Net als BH-sluiting

Gemakkelijker sluiten van de rits.
Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij
het sluiten van de rits

Ingenaaid stuk siliconenband voor waar
extra fixatie nodig is

Toepassing bij zacht weefsel op het
bovenbeen, om afzakken tegen te gaan

Pocket voor pelotte

Ingenaaide pocket met opening

Pocket waar desgewenst een pelotte/
polstermateriaal in geplaatst kan worden

Voeringstof

Ingenaaide voering welke de wrijving
vermindert tussen de kous en de huid

Bijzonder zacht voor de huid.
Bij de gevoelige, beschadigde huid

Siliconenpelotte in voering gestikt

Voor lokale drukverhoging

Kniefunctiezone

Ritssluiting
in beendeel

Ritssluiting in
lichaamsdeel/broek

Overige

Haak&oogsluiting
(optioneel bij een
ritssluiting)

Siliconenstukje

Ingenaaide pelotte

3.5 cm
5.0 cm

Links en
rechts
mediaal en
lateraal
mogelijk
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Assortimentsoverzicht
model BT legging
Optiform Flex

Model / CCL
CCL1
CCL2

Optiform Hold

Model / CCL
CCL1
CCL2
CCL3
CCL4

Alle opties voor model
BT legging
Opties

Omschrijving

Toepassing

Standaardoptie

Verhoogd comfort door soepele overgang

5 cm brede siliconenboord om
afzakken tegen te gaan

Afzakken wordt voorkomen door grip op de
huid

Tailleband

Tailleband zoals bij heupstuk

Aangenaam om te dragen, behoudt zijn
vorm /krult minder snel om

Elastisch band

Elastisch band zonder siliconen

Contour volgend, tekent minder af onder
kleding

Knoopsgat elastiek

Gebreide afwerking /tunnel met
knoopsgat elastiek

Verstelbaar in omvang

Softline

Opties afwerking taille

Siliconenboord
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5.0 cm

Alle opties voor model
BT legging
Opties

Omschrijving

Toepassing

Broek
voorzijde
zonder
compressie

Broek voorzijde gebreid zonder
compressief garen

Zwangerschap

Standaard

Standaardoptie

Standaardoptie

Versterkt

Versterkt kruisdeel

Bij genitaal oedeem

Open

Open kruis

Ademend, luchtcirculatie

Standaard

Standaardoptie

Standaardoptie

Versterkt

Versterkt kruisdeel

Bij genitaal oedeem

Open

Open kruis

Ademend, luchtcirculatie

Kruis met
horizontale gulp

Horizontale gulp in voorzijde broek

Alternatieve toepassing voor toiletgang

Kniefunctiezone

Losmazig geweven patroon aan
voor- en achterzijde van de knie

Voorkomt insnoeren en rimpels

Binnen,
buiten,
achter

Ingenaaide ritssluiting

Bij beperkte mobiliteit.
Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken

1 stuks,
midden,
linkerzijde,
of rechterzijde

Ingenaaide ritssluiting

Bij beperkte mobiliteit en extreme
afwijkingen van C- en H-omtrekken.
Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken

Net als BH-sluiting

Gemakkelijker sluiten van de rits.
Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij
het sluiten van de rits

Ingenaaid stuk siliconenband voor waar
extra fixatie nodig is

Toepassing bij zacht weefsel op het
bovenbeen, om afzakken tegen te gaan

Pocket voor pelotte

Ingenaaide pocket met opening

Pocket waar desgewenst een pelotte/
polstermateriaal in geplaatst kan worden

Voeringstof

Ingenaaide voering welke de wrijving
vermindert tussen de kous en de huid

Bijzonder zacht voor de huid.
Bij de gevoelige, beschadigde huid

Broek ccl 0

Lichaamsdeel

Kruisstuk dames

Kruisstuk heren

Ritssluiting
in beendeel

Overige

Ritssluiting in
lichaamsdeel/broek

Haak&oogsluiting
(optioneel bij een
ritssluiting)

Siliconenstukje

3.5 cm
5.0 cm
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Assortimentsoverzicht
model AT monopanty
Optiform Flex

Model / CCL
CCL1
CCL2

Optiform Hold

Model / CCL
CCL1
CCL2
CCL3
CCL4

Alle opties voor model
AT monopanty

Opties

Omschrijving

Recht

Open teen, recht afgewerkt

Schuin

Open teen, schuin afgewerkt

Recht

Standaard gesloten teen, met de naad
aan de binnenzijde van het teenstuk

Schuin

Standaard gesloten teen, met de naad
aan de binnenzijde van het teenstuk,
A schuin

Recht

Teenstuk en naad van zacht materiaal,
naad aan buitenzijde

Schuin

Teenstuk en naad van zacht materiaal,
naad aan buitenzijde, A schuin

Voet

Open teen

Gesloten teen
standaard

Gesloten teen
soft teenstuk
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Alle opties voor model
AT monopanty

Hiel

Opties

Toepassing

Standaard

Standaardoptie

Anatomisch

Als standaard maar met verhoogde
pasvorm door 4 extra op te geven maten

Wreef met specifiek anatomisch verloop.
Om de pasvorm te optimaliseren

Y markering

Geoptimaliseerde pasvorm door een
90° hiel

Geeft minder rimpels op de wreef

Softline

Standaardoptie

Verhoogd comfort door soepele overgang

5 cm brede siliconenboord om
afzakken tegen te gaan

Afzakken wordt voorkomen door grip op de
huid

Tailleband

Tailleband zoals bij heupstuk

Aangenaam om te dragen, behoudt zijn
vorm /krult minder snel om

Elastisch band

Elastisch band zonder siliconen

Contour volgend, tekent minder af onder
kleding

Knoopsgat elastiek

Gebreide afwerking /tunnel met
knoopsgat elastiek

Verstelbaar in omvang

Siliconenboord

Opties afwerking taille

Omschrijving

5.0 cm
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Alle opties voor model
AT monopanty

Broek ccl 0

Lichaamsdeel

Kruisstuk dames

Kruisstuk heren

Kruis met
horizontale gulp
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Opties

Omschrijving

Toepassing

Broek
voorzijde
zonder
compressie

Broek voorzijde gebreid zonder
compressief garen

Zwangerschap

Standaard

Standaardoptie

Standaardoptie

Versterkt

Versterkt kruisdeel

Bij genitaal oedeem

Open

Open kruis

Ademend, luchtcirculatie

Standaard

Standaardoptie

Standaardoptie

Versterkt

Versterkt kruisdeel

Bij genitaal oedeem

Open

Open kruis

Ademend, luchtcirculatie

Horizontale gulp in voorzijde broek

Alternatieve toepassing voor toiletgang

Alle opties voor model
AT monopanty
Opties

Omschrijving

Toepassing

Losmazig geweven patroon aan
voor- en achterzijde van de knie

Voorkomt insnoeren en rimpels

Binnen,
buiten,
achter

Ingenaaide ritssluiting

Bij beperkte mobiliteit.
Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken

1 Stuks,
midden,
linkerzijde,
of
rechterzijde

Ingenaaide ritssluiting

Bij beperkte mobiliteit en extreme
afwijkingen van C- en H-omtrekken.
Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken

Net als BH-sluiting

Gemakkelijker sluiten van de rits.
Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij
het sluiten van de rits

Ingenaaid stuk siliconenband voor waar
extra fixatie nodig is

Toepassing bij zacht weefsel op het
bovenbeen, om afzakken tegen te gaan

Pocket voor pelotte

Ingenaaide pocket met opening

Pocket waar desgewenst een pelotte/
polstermateriaal in geplaatst kan worden

Voeringstof

Ingenaaide voering welke de wrijving
vermindert tussen de kous en de huid

Bijzonder zacht voor de huid.
Voor de gevoelige, beschadigde huid

Siliconenpelotte in voering gestikt

Voor lokale drukverhoging

Kniefunctiezone

Ritssluiting
in beendeel

Ritssluiting in
lichaamsdeel/broek

Overige

Haak&oogsluiting
(optioneel bij een
ritssluiting)

Siliconenstukje

Ingenaaide pelotte

3.5 cm
5.0 cm

Links en
rechts
mediaal en
lateraal
mogelijk
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Assortimentsoverzicht
model capri
Optiform Flex

Model / CCL
CCL1
CCL2

Optiform Hold

Model / CCL
CCL1
CCL2
CCL3
CCL4

Alle opties voor model
capri
Opties

Omschrijving

Toepassing

Standaardoptie

Verhoogd comfort door soepele overgang

5 cm brede siliconenboord om
afzakken tegen te gaan

Afzakken wordt voorkomen door grip op de
huid

Tailleband

Tailleband zoals bij heupstuk

Aangenaam om te dragen, behoudt zijn
vorm /krult minder snel om

Elastisch band

Elastisch band zonder siliconen

Contour volgend, tekent minder af onder
kleding

Knoopsgat elastiek

Gebreide afwerking /tunnel met
knoopsgat elastiek

Verstelbaar in omvang

Softline

Opties afwerking taille

Siliconenboord
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5.0 cm

Alle opties voor model
capri
Opties

Omschrijving

Toepassing

Broek
voorzijde
zonder
compressie

Broek voorzijde gebreid zonder
compressief garen

Zwangerschap

Standaard

Standaardoptie

Standaardoptie

Versterkt

Versterkt kruisdeel

Bij genitaal oedeem

Open

Open kruis

Ademend, luchtcirculatie

Standaard

Standaardoptie

Standaardoptie

Versterkt

Versterkt kruisdeel

Bij genitaal oedeem

Open

Open kruis

Ademend, luchtcirculatie

Kruis met
horizontale gulp

Horizontale gulp in voorzijde broek

Alternatieve toepassing voor toiletgang

Kniefunctiezone

Losmazig geweven patroon aan voor- en
achterzijde van de knie

Voorkomt insnoeren en rimpels

Binnen,
buiten,
achter

Ingenaaide ritssluiting

Bij beperkte mobiliteit.
Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken

1 stuks,
midden,
linkerzijde,
of rechterzijde

Ingenaaide ritssluiting

Bij beperkte mobiliteit en extreme
afwijkingen van C- en H-omtrekken.
Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken

Net als BH-sluiting

Gemakkelijker sluiten van de rits.
Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij
het sluiten van de rits

Ingenaaid stuk siliconenband voor waar
extra fixatie nodig is

Toepassing bij zacht weefsel op het
bovenbeen, om afzakken tegen te gaan

Pocket voor pelotte

Ingenaaide pocket met opening

Pocket waar desgewenst een pelotte/
polstermateriaal in geplaatst kan worden

Voeringstof

Ingenaaide voering welke de wrijving
vermindert tussen de kous en de huid

Bijzonder zacht voor de huid.
Bij de gevoelige, beschadigde huid

Lichaamsdeel

Broek ccl 0

Kruisstuk dames

Kruisstuk heren

Ritssluiting
in beendeel

Overige

Ritssluiting in
lichaamsdeel/broek

Haak&oogsluiting
(optioneel bij een
ritssluiting)

Siliconenstukje

3.5 cm
5.0 cm
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Assortimentsoverzicht
model ET bermuda
Optiform Flex

Model / CCL
CCL1
CCL2

Optiform Hold

Model / CCL
CCL1
CCL2
CCL3
CCL4

Alle opties voor model
ET bermuda
Opties

Omschrijving

Toepassing

Standaardoptie

Verhoogd comfort door soepele overgang

5 cm brede siliconenboord om
afzakken tegen te gaan

Afzakken wordt voorkomen door grip op de
huid

Tailleband

Tailleband zoals bij heupstuk

Aangenaam om te dragen, behoudt zijn
vorm /krult minder snel om

Elastisch band

Elastisch band zonder siliconen

Contour volgend, tekent minder af onder
kleding

Knoopsgat elastiek

Gebreide afwerking /tunnel met
knoopsgat elastiek

Verstelbaar in omvang

Softline

Opties afwerking taille

Siliconenboord
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5.0 cm

Alle opties voor model
ET bermuda
Opties

Omschrijving

Toepassing

Broek
voorzijde
zonder
compressie

Broek voorzijde gebreid zonder
compressief garen

Zwangerschap

Standaard

Standaardoptie

Standaardoptie

Versterkt

Versterkt kruisdeel

Bij genitaal oedeem

Open

Open kruis

Ademend, luchtcirculatie

Standaard

Standaardoptie

Standaardoptie

Versterkt

Versterkt kruisdeel

Bij genitaal oedeem

Open

Open kruis

Ademend, luchtcirculatie

Horizontale gulp in voorzijde broek

Alternatieve toepassing voor toiletgang

Binnen,
buiten,
achter

Ingenaaide ritssluiting

Bij beperkte mobiliteit.
Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken

1 stuks,
midden,
linkerzijde,
of rechterzijde

Ingenaaide ritssluiting

Bij beperkte mobiliteit en extreme
afwijkingen van C- en H-omtrekken.
Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken

Net als BH-sluiting

Gemakkelijker sluiten van de rits.
Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij
het sluiten van de rits

Ingenaaid stuk siliconenband voor waar
extra fixatie nodig is

Toepassing bij zacht weefsel op het
bovenbeen, om afzakken tegen te gaan

Pocket voor pelotte

Ingenaaide pocket met opening

Pocket waar desgewenst een pelotte/
polstermateriaal in geplaatst kan worden

Voeringstof

Ingenaaide voering welke de wrijving
vermindert tussen de kous en de huid

Bijzonder zacht voor de huid.
Bij de gevoelige, beschadigde huid

Lichaamsdeel

Broek ccl 0

Kruisstuk dames

Kruisstuk heren

Kruis met
horizontale gulp

Ritssluiting
in beendeel

Overige

Ritssluiting in
lichaamsdeel/broek

Haak&oogsluiting
(optioneel bij een
ritssluiting)

Siliconenstukje

3.5 cm
5.0 cm
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Assortimentsoverzicht
model FT fietsbroek
Optiform Flex

Model / CCL
CCL1
CCL2

Optiform Hold

Model / CCL
CCL1
CCL2
CCL3
CCL4

Alle opties voor model
FT fietsbroek
Opties

Omschrijving

Toepassing

Standaardoptie

Verhoogd comfort door soepele overgang

5 cm brede siliconenboord om
afzakken tegen te gaan

Afzakken wordt voorkomen door grip op de
huid

Tailleband

Tailleband zoals bij heupstuk

Aangenaam om te dragen, behoudt zijn
vorm /krult minder snel om

Elastisch band

Elastisch band zonder siliconen

Contour volgend, tekent minder af onder
kleding

Knoopsgat elastiek

Gebreide afwerking /tunnel met
knoopsgat elastiek

Verstelbaar in omvang

Softline

Opties afwerking taille

Siliconenboord
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5.0 cm

Alle opties voor model
FT fietsbroek
Opties

Omschrijving

Toepassing

Broek
voorzijde
zonder
compressie

Broek voorzijde gebreid zonder
compressief garen

Zwangerschap

Standaard

Standaardoptie

Standaardoptie

Versterkt

Versterkt kruisdeel

Bij genitaal oedeem

Open

Open kruis

Ademend, luchtcirculatie

Standaard

Standaardoptie

Standaardoptie

Versterkt

Versterkt kruisdeel

Bij genitaal oedeem

Open

Open kruis

Ademend, luchtcirculatie

Horizontale gulp in voorzijde broek

Alternatieve toepassing voor toiletgang

Binnen,
buiten,
achter

Ingenaaide ritssluiting

Bij beperkte mobiliteit.
Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken

1 stuks,
midden,
linkerzijde,
of rechterzijde

Ingenaaide ritssluiting

Bij beperkte mobiliteit en extreme
afwijkingen van C- en H-omtrekken.
Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken

Net als BH-sluiting

Gemakkelijker sluiten van de rits.
Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij
het sluiten van de rits

Ingenaaid stuk siliconenband voor waar
extra fixatie nodig is

Toepassing bij zacht weefsel op het
bovenbeen, om afzakken tegen te gaan

Pocket voor pelotte

Ingenaaide pocket met opening

Pocket waar desgewenst een pelotte/
polstermateriaal in geplaatst kan worden

Voeringstof

Ingenaaide voering welke de wrijving
vermindert tussen de kous en de huid

Bijzonder zacht voor de huid.
Bij de gevoelige, beschadigde huid

Lichaamsdeel

Broek ccl 0

Kruisstuk dames

Kruisstuk heren

Kruis met
horizontale gulp

Ritssluiting
in beendeel

Overige

Ritssluiting in
lichaamsdeel/broek

Haak&oogsluiting
(optioneel bij een
ritssluiting)

Siliconenstukje

3.5 cm
5.0 cm
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Vlakbrei
extra opties

Verstevigde naad

Optie naad

Leverbaar bij
Optiform Flex
Optiform Hold

Verstevigde naad

Opties

Omschrijving

zonder design

Zachte gebreide bies als versteviging op de
achternaad, verkrijgbaar in beige en zwart

design:
kleur zwart

Zachte gebreide bies als versteviging op de
achternaad met XXXmotief voor zwart

design:
kleur beige

Zachte gebreide bies als versteviging op de
achternaad met ===motief voor beige

persoonlijk

Zachte gebreide bies als versteviging op de
achternaad, maximaal 40 tekens in hoofdletters,
voor zwart en beige

Hallux valguszone en verlengde voetzool
Leverbaar bij
Optiform Flex
Optiform Hold

Optie

Opties
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Omschrijving

Hallux valguszone

Losmazig geweven breiwerk om de hallux
valgus te ontlasten

Verlengde voetzool

Verlenging van de zool, alleen bij open teen met
schuine afwerking

Optie poreuze boord
Leverbaar bij
Optiform Flex
Optiform Hold

Afwerking
boord

Optie
Standaard
(3 cm)
Poreuze boord*
Variabel
(3-8 cm)

Omschrijving

Verminderde druk in afwerking van de boord
door losmazig breiwerk. Mogelijk aan de
bovenzijde en/of onderzijde van het beendeel

*alleen mogelijk bij een rechte afwerking van het been
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Afbeeldingen
diverse vlakbrei opties

Elastisch band
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Knoopsgatelastiek

Optiline

Tailleband

Broek standaard doorgebreid

Herenpanty

Knieflexzone achterzijde

Knieflexzone voorzijde

Verlengde voetzool

Hallux valguszone

Poreuze rand 5 cm

Standaard naad

Designnaad bij zwart

Designnaad bij huidskleur
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