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AllweCare medical is de exclusieve Nederlandse distributeur van HidraMed 
Solutions producten. Alle genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. 
De informatie in deze brochures is actueel op 1 maart 2022. Prijzen zijn web-
shopprijzen www.hidrawear.nl inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Hidradenitis dragelijk maken!

Optimale wondzorg 
voor mensen met HS

Verkrijgbaarheid en vergoeding
Alleen het HidraWear wondverband wordt op basis van voorschrift door een arts of gespecialiseerd verpleegkundige wondzorg door de 
meeste Nederlandse zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Houd hierbij wel rekening met het wettelijk eigen risico. Via 
het UWV is het mogelijk (vanaf € 400,-) een tegemoetkoming in de kosten te ontvangen voor de HidraWear fixatieproducten. Ook is het 
soms mogelijk via de werkgever een financiële ondersteuning te ontvangen. Alle HidraWear producten (verband en fixatie) zijn verkrijg-
baar via uw apotheek of medisch speciaalzaak. Via onze website zijn alleen de HidraWear fixatieproducten verkrijgbaar.

Kijk voor meer actuele informatie op onze website www.hidrawear.nl 

Hidradenitis Suppurativa (HS) is een chronische, 
inflammatoire huidziekte die terugkerende en 
pijnlijke knobbeltjes, steenpuisten, abcessen en 
weefselbeschadigingen van de huid veroorzaakt. 
HS wordt ingedeeld in 3 stadia:

Wat is Hidradenitis Suppurativa?

Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3

Aanhoudende steenpuisten 
of mee-eters. Vooral in de 
oksels, liezen, billen en bij de 
geslachtsdelen. HS kan veel 
delen van het lichaam  
beïnvloeden, inclusief het 
hoofd en de nek, achter de 
oren, armen en benen, en 
borst en rug.

Vorming van littekens met 
nieuwe of terugkerende 
steenpuisten gescheiden 
door een gezonde huid.

Een groot deel van de 
huid is aangetast. Verwon-
dingen en littekens sluiten 
op elkaar aan. Nieuwe ver-
wondingen kunnen niet of 
heel moeilijk genezen.

Er is een actieve patiëntenvereniging in Nederland waar u nog 
veel meer waardevolle informatie over HS kunt vinden. Bekijk 
hun website www.hidradenitis.nl

www.hidrawear.nl

De oplossingen van HidraWear!
De unieke HidraWear fixatieproducten in combi-
natie met het HidraWear wondverband, bieden 
voor deze uiterst lastige situaties een oplossing 
om wonden zo optimaal en comfortabel mo-
gelijk te behandelen. Door de uiterst stabiele 
fixatie zullen verbandmiddelen vrijwel niet meer 
worden verspilt en de gebruiker zal weer met een 
maximaal gevoel van bescherming en vrijheid 
kunnen participeren in onze samenleving.

Lichaamslocaties
Onder de 

oksels
Op en rondom 

de borsten

Bij de billen
In de 
liezen

Kijk op onze website om te zien hoe eenvoudig 
de HidraWear fixatieproducten kunnen worden 
aangetrokken en hoe betrouwbaar en comforta-
bel het HidraWear wonderband is te dragen.



€ 74,99

€ 74,99

€ 74,99

Wondverband

Het HidraWear wondverband is uniek in zijn soort. De superabsorberende 
binnenkern heeft een zeer hoge absorptie om wondvocht maximaal op te 
vangen en vast te houden. Geurtjes worden ingekapseld en het oppervlakte 
blijft droog aanvoelen. Bij ieder wondverband wordt een klittenbandstripje 
meegeleverd voor een optimale fixatie in de HidraWear fixatieproducten.

Verkrijgbaar in een doosje van 60 stuks.

Oksel fixatie onderkleding voor de vrouw

Oksel fixatie T-shirt man & vrouw

Lies/bil fixatie short voor de vrouw

Lies/bil fixatie boxer voor de man

HidraWear AX dames garments
Artnr.               Omschrijving   Aantal     Z-index nr.
GAX001-01       zwart, maat S         1     17036518 
GAX001-02       zwart, maat M         1     17036526 
GAX001-03       zwart, maat L         1     17036534 
GAX001-04       zwart, maat XL        1     17036542 
GAX001-05       zwart, maat XXL  1     17036550 

HidraWear Dressings (wondverband)
Artnr.         Omschrijving   Aantal      Z-index nr.
BHD001          Dressings       60      17036569

Het oksel fixatieverband bevat onder de oksel een groot aantal openingen, zodat het 
HidraWear wondverband met het meegeleverde klittenbandstripje eenvoudig en stabiel 
kan worden gefixeerd. Het verband kent een zeer hoge absorptie, blijft droog aanvoelen 
en lekt niet door. Het aanbrengen en verschonen van het verband gaat uiterst eenvoudig.

Stap 1
Trek het oksel fixatiever-
band aan en pak het ver-
band en de fixatiestrip.

Stap 2
Plaats het wondverband onder 
de oksel met de zachte zijde 
gericht naar het lichaam.

Stap 3
Maak het wondverband vast met 
de meegeleverde klittenbandstrip. 
Vergeet niet om de uiteinden van 
de strip ook in de openingen weg 
te stoppen.

Samenstelling:
Het oksel fixatieverband heeft een kern van 78% micromodal (cellulose) en 22% 
elastaan. Het is bekleed met Polyester, polyamide en nylon. Het verband gaat 
ongeveer 100 wasbeurten mee en is wasbaar op 40 graden Celsius. Vermijd het 
gebruik van (chloor)bleekmiddelen. Lees voor gebruik de bijsluiter.

HidraWear BB dames shorts
Artnr.               Omschrijving   Aantal    Z-index nr.
GBB001-01       zwart, maat S 1    17066409 
GBB001-02       zwart, maat M        1    17066417 
GBB001-03       zwart, maat L 1    17066425 
GBB001-04       zwart, maat XL 1    17066433
GBB001-05       zwart, maat XXL 1    17066441

HidraWear BB heren boxers
Artnr.               Omschrijving   Aantal        Z-index nr.
GBB002-01       zwart, maat S         1    17066468 
GBB002-02       zwart, maat M         1    17066484 
GBB002-03       zwart, maat L         1    17066492 
GBB002-04       zwart, maat XL 1    17066506
GBB002-05       zwart, maat XXL     1    17066522

Samenstelling:
Het fixatie T-shirt heeft een kern van 80% micromodal (cellulose) en 11% elastaan. 
De randen zijn samengesteld uit polyurethaan, polyester en polyamide.Het T-Shirt 
gaat ongeveer 100 wasbeurten mee en is wasbaar op 40 graden Celsius. Vermijd het 
gebruik van (chloor)bleekmiddelen. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Ter hoogte van de oksels heeft het HidraWear fixatie T-shirt  openingen 
om het HidraWear wondverband optimaal te fixeren met de klitten-
bandstrip. De grijze kleur is universeel toepasbaar voor zowel de man 
als de vrouw.

Bij de lies/bil fixatie short zijn de openingen om het HidraWear 
wondverband te fixeren met de klittenbandstrip ruimschoots aan-
wezig rondom de liezen en aan de achterzijde bij de billen. Over de 
fixatie short kan eenvoudig gangbaar ondergoed worden gedragen.

De lies/bil fixatie boxer voor de man is ontworpen in de vorm 
van een normale boxershort met openingen in de liezen en aan 
de achterzijde bij de billen, om het HidraWear wondverband 
met de klittenbandstrip comfortabel en stabiel te fixeren.

Samenstelling:
De lies/bil fixatie short heeft een kern van 78% micromodal (cellulose) en 22% 
elastaan. De randen zijn samengesteld uit polyurethaan, polyester, polyamide, 
elastaan en transparent rubber print. De short gaat ongeveer 100 wasbeurten mee 
en is wasbaar op 40 graden Celsius. Vermijd het gebruik van (chloor)bleekmiddelen. 
Lees voor gebruik de bijsluiter.

Samenstelling:
Idem als de lies/bil fixate short voor de vrouw.

Small Medium Large X-Large XX-Large

Borst (cm) 86 106 96 116 106 126 116 143 126 150

Arm (cm) 25 34 31 36 34 39 37 41 39 43

Small Medium Large X-Large XX-Large

Confectie 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54

Borst (cm) 70 90 82 98 90 109 98 122 109 130

Arm (cm) 25 32 29 33 32 36 33 37 36 42

Small Medium Large X-Large XX-Large

Confectie 36 - 40 40 - 44 44 - 48 48 - 52 52 - 56

Heup (cm) 88 108 98 118 108 128 118 138 128 148

Dij (cm) 50 62 58 66 62 70 66 74 72 80

Small Medium Large X-Large XX-Large

Heup (cm) 85 105 95 115 115 125 115 135 125 145

Dij (cm) 50 61 54 64 62 72 68 78 74 84

Samenstelling:
Toplaag met gesponnen kant van polypropyleen. SAP (superabsorber) 
kern van sodium polyacrylaat en cellulose vezel matrix. De achterzijde is 
aan één zijde niet doorlaatbaar gemaakt non-woven polypropyleen. De 
klittenbandstrip (meegeleverd met ieder verband) heeft een toplaag van 
nylon haakjes. Achterzijde is van non-woven polypropyleen. Latex vrij.

€ 74,99

HidraWear AX T-shirts unisex
Artnr.               Omschrijving   Aantal        Z-index nr.
GAX002-01       grijs, maat S 1    17066352 
GAX002-02       grijs, maat M 1    17066360 
GAX002-03       grijs, maat L 1    17066379 
GAX002-04       grijs, maat XL 1    17066387  
GAX002-05       grijs, maat XXL 1    17066395 

Women’s Crop Top

Unisex T-Shirt

Men’s Briefs

Women’s Briefs

Underbust Upper Arm 
(armpit side of the bicep)

Chest Upper Arm 
(armpit side of the bicep)

Low Hip Upper �igh

Low Hip

3” / 7cm

3” / 7cm

Widest Part

Armpit Side of Bicep

Armpit Side of Bicep

Widest Part
3” / 7cm

3” / 7cm

Upper �igh

Meet de omtrek en kies altijd de kleinste maat van de borst of de arm waarbinnen u valt.

Meet de omtrek en kies altijd de kleinste maat van de heup of de dij waarbinnen u valt.

Women’s Crop Top

Unisex T-Shirt

Men’s Briefs

Women’s Briefs

Underbust Upper Arm 
(armpit side of the bicep)

Chest Upper Arm 
(armpit side of the bicep)

Low Hip Upper �igh

Low Hip

3” / 7cm

3” / 7cm

Widest Part

Armpit Side of Bicep

Armpit Side of Bicep

Widest Part
3” / 7cm

3” / 7cm

Upper �igh
Women’s Crop Top

Unisex T-Shirt

Men’s Briefs

Women’s Briefs

Underbust Upper Arm 
(armpit side of the bicep)

Chest Upper Arm 
(armpit side of the bicep)

Low Hip Upper �igh

Low Hip

3” / 7cm

3” / 7cm

Widest Part

Armpit Side of Bicep

Armpit Side of Bicep

Widest Part
3” / 7cm

3” / 7cm

Upper �igh

Meet de omtrek en kies altijd de kleinste maat van de heup of de dij waarbinnen u valt.

Women’s Crop Top

Unisex T-Shirt

Men’s Briefs

Women’s Briefs

Underbust Upper Arm 
(armpit side of the bicep)

Chest Upper Arm 
(armpit side of the bicep)

Low Hip Upper �igh

Low Hip

3” / 7cm

3” / 7cm

Widest Part

Armpit Side of Bicep

Armpit Side of Bicep

Widest Part
3” / 7cm

3” / 7cm

Upper �igh

Meet de omtrek en kies altijd de kleinste maat van de borst of de arm waarbinnen u valt.


