Datum:

In te vullen door de behandelende arts/verpleegkundig specialist
stap 1 - indicatiestelling voor compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie:
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lymfoedeem

post-traumatisch oedeem

lipoedeem

verharde littekens/fibrose

-

-

Recept- en bestelformulier Curetex® onderlichaam bandages
Stap 1: Modelkeuze

stap 2 - aanduiding te behandelen lichaamsdeel:

FT

CRTX

CT

CRTX

stap 3 - compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie ter compensatie van langdurig
functieverlies van bloed- en/of lymfevaten.

BT

CRTX

FT hoog

CRTX

stap 4 - behandelduur:

CT hoog

mid-line

bovenbenen

onderbenen

kortdurig (< 3 weken)

langdurig (> 3 weken)

permanent

stap 5 - draagadvies:
dag en nacht

dag of nacht

anders nl.: (hieronder vermelden)

Stap 2: Aantal/ kleur

106 (gesloten kruis)

CRTX

1112 (open kruis)

CRTX

133 (gesloten kruis)

CRTX

133A (gesloten kruis)

CRTX

109 (gesloten kruis)

CRTX

113 (open kruis)

CRTX

aantal

H99A (heren, gesloten kruis)

kleur

beige
zwart

536 (open kruis)
111 (open kruis)

97

CRTX

wit

(heren, gesloten kruis)

1103 (open kruis)

CRTX

Stap 3: Maten
omvangmaten in cm

lengtematen in cm

l K1T:
lengte kruis tot taille
voorzijde

stap 6 - naam, handtekening en stempel (huis)arts/verpleegkundig specialist:

cM

rechts

links

lM

cT

specialisme:

H99 (heren, gesloten kruis)

l K2T:

lT

AGB-code:

naam praktijk/instelling, adres en plaats:

lengte achterzijde

lH
cH

rechts
cG

cG

lG

cF

cF

lF

cE

cE

lE

cD

cD

lD

cC

cC

cB

cB

links

compressiehulpmiddel bestemd voor:
naam patiënt:
geboortedatum:
adres:

huisnummer:

postcode + woonplaats:
verzekeraar:

lC

burger service nummer:

besteld door:

*Gelieve alle benodigde maten voor het door u gekozen model
in te vullen.

naam praktijk/instelling:
contactpersoon:
afleveradres:

lB

huisnummer:

Stap 6: Opties

postcode + woonplaats:

siliconenband op:

telefoonnummer:

katoenen voering op:

U bestelt eenvoudig: per e-mail: info@varodem.nl of per fax (gratis!): 0800 0202332.
Verbandmiddelen kunnen niet gerepareerd, geretourneerd of gecrediteerd worden volgens landelijke
richtlijnen apothekers. Voor foutieve maatopgave is de besteller verantwoordelijk.

bretels

taille OF
buik OF

pijpjes
kruis

sluiting:
rits
haak- /oog

Op de achterkant van dit formulier staat belangrijke informatie
voor uw bestelling.

Standaard is een broek zonder
sluiting
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Meetpunten

cT

cH

cG
cF
cE
cD
cC

cB

Kijk voor meer informatie over de
Curetex® producten op:
www.varodem.nl/curetex.
U bestelt eenvoudig:
Per e-mail: info@varodem.nl
Per fax (gratis!): 0800 0202332
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Verbandmiddelen kunnen niet gerepareerd, geretourneerd of gecrediteerd
worden volgens landelijke richtlijnen
apothekers. Voor foutieve maatopgave
is de besteller verantwoordelijk.
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cM

