
Gebruiksaanwijzing

Stap 1 druk: Maak de tweede klittenband van de THOR 
dicht (zo straks mogelijk)

Indien een hogere positie gewenst is kruis dan de  
schouderbanden aan de achterkant.

NEDERLANDS

Was- en verzorgingsinstructies: 
THOR kan gewassen worden op 30°C.Niet in de droger doen. Het wordt niet aanbevolen om de THOR te vaak te wassen. Hierdoor kan het  
elastiek slap worden naar mate het meer gewassen wordt – zoals het geval is bij andere producten die elastisch materiaal bevatten.

THOR is ontworpen, geproduceerd en gedistribueerd door Qualiteam s.r.l., Loc. Nassio Sopra 15A, 10010 Chiaverano (TO), Italië.
Telefoon +39 0125 54691 - Fax +39 0125 54794 - Email: info@qualiteam.com - Website: www.qualiteam.com
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VOLG DEZE STAPPEN VOOR HET CORRECT AANBRENGEN VAN THOR.2:

Thor.2

ACCESSOIRES (Apart verkocht): 
AxillaPad – transpiratiekussens en QualiPad – veiligheidsgordelkussen zijn accessoires en worden apart verkocht of als onderdeel van een  
postoperatieve verzorgingsset geleverd in een netje. Voor meer informatie ga naar  www.qualiteam.com

Stap 2 druk: Maak de eerste klittenband van de THOR dicht 
(niet te strak). In stap 2 wordt alleen de bovenste band 
getoond. De onderste borstband is in Stap 1 positie.  

Sluit de beide twee banden aan de voorkant, zowel 
boven als onder eventuele drainering en op het gewenste 
drukniveau (zie hieronder). Bevestig de schouderbanden 
direct aan de borstband.

Neem de THOR.2 borstband uit de verpakking.  
Het etiket van de fabrikant zit aan de buitenkant van het product en moet van de patiënt af zijn gericht. 

Gebruik QualiPad als  
veiligheidsgordelkussen om te  
voorkomen dat de veiligheidsgordel  
op de wond drukt nadat het verlaten 
van het ziekenhuis

Made in ItalyGepatenteerd

Gebruik AxillaPads voor extra comfort 
onder de armen indien nodig of bij 
overmatige transpiratie.

Gebruik de universele draineerfleshouder 
voor het organiseren van het  
draineersysteem en lijnen. De fleshouder 
kan direct aan de THOR.2 bevestigd 
worden via een van de borstbanden.
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