
JUISTE POSITIONERING VAN DE BANDAGE 

Het is aan te raden om voor gebruik de onderstaande instructies voor beide zijden van de bandage op te 
volgen . 

 

WAARSCHUWING: 

➢ Houd altijd twee schroeven op elke geleider terwijl u de vulling aanpast. 
➢ Gebruik alleen de bijgeleverde sleutels. Het gebruik van schroevendraaiers kan de schroefdraad beschadigen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
VERSTELBARE SCHARNIERINSTELLINGEN 

Het is aan te raden om voor gebruik de onderstaande instructies voor beide zijden van de bandage op te 
volgen . 
Zodra de juiste lengte is vastgesteld, gaat u verder met het instellen van het VERSTELBARE 
SCHARNIER met de kleinste inbussleutel . 
 

 

Indien nodig kunt u de bandage inkorten of 
verlengen door de bovenste en onderste delen aan 
te passen, zodat deze perfect past bij uw hond. 
 

Gebruik de grootste inbussleutel om de positie van 

de bandage aan te passen en draai de schroeven 

vast. Herhaal dit voor alle 4 de geleiders. 



 

 

 

 

 

HET GEBRUIK VAN BALTO FLEXOR ALS ALTERNATIEF VOOR CHIRURGIE 

Als uw hond last heeft van tarsale hyperflexie of hyperextensie, achillespeesletsel, enz., en operatieve opties 

niet haalbaar zijn, kan de bandage worden gebruikt als alternatief voor een operatie door de scharnieren als 

volgt te reguleren: 

45° flexiepositie (FLEX) 

30° extensiepositie (EXT) 

  

 

DE BANDAGE VERGRENDELEN 
(voor en na de operatie) 
30° flexiepositie (FLEX) 
45° extensiepositie (EXT) 

➢ Volledige immobilisatie van het gewricht 
wordt aanbevolen bij gebruik van de brace 
voor en na de operatie. Volg de instructies 
van uw dierenarts over 
hoe u het gewricht na de operatie kunt 
immobiliseren. 

➢ Als revalidatie nodig is na een lange 
periode van immobilisatie, volg dan de 
volgende instructies. 

 

HOE DE GEWRICHTSBEWEGING TE 
VERMINDEREN 
(te gebruiken tijdens revalidatie om stapsgewijs 
herstel mogelijk te maken) 
30° flexiepositie (FLEX) 
15° extensiepositie (EXT) 

• Gebruik de brace ongeveer 20/30 dagen. 
• Daarna kunt u de schroeven van beide 

scharnieren verwijderen en de verbinding 
vrijmaken. 

 

Het scharnier heeft een reeks van 7 + 5 getapte openingen (van 0° tot 90° 

voor extensie, van 0° tot 60° voor flexie). Door de schroeven op de 

verschillende inkepingen te bewegen, wordt 

de hoek van flexie en extensie van het gewricht verminderd of vergrendeld. 

  

WAARSCHUWING: het gebruik van elke andere instelling, verschillend van 

de bovenstaande, kan worden gebruikt tijdens postoperatieve zorg of als 

alternatief voor een operatie onder de exclusieve verantwoordelijkheid 

van uw DIERENARTS. 

 



BANDAGE TOEPASSING 
 
Het wordt aanbevolen om voor gebruik de onderstaande instructies voor beide zijden van de bandage op te 
volgen. 

 

Na het instellen van de lengte en de graden van het centrale scharnier, kunt u de bandage bij uw hond omdoen. 

Plaats de bandage op de poot van uw hond en zorg ervoor dat het VERSTELBARE SCHARNIER zich in het 

midden van het tarsaalgewricht bevindt. 

 

 

 

AANBEVOLEN GEBRUIK 

• Volg tijdens de postoperatieve zorg de instructies van uw dierenarts over de juiste gebruikstijd. Bij 
postoperatief oedeem de brace verwijderen totdat de zwelling is verminderd. 

• Verwijder de stickers die de scharniergraden aangeven niet. 
• Houd de bandage schoon. Verwijder alle haren, vooral in de delen met klittenband: 

gebruik elke 2/3 dagen een geschikte haarborstel. 
• De bandage niet in de machine wassen: verwijder voor een goede reiniging alle gewatteerde delen en 

was ze met de hand in koud water met een mild reinigingsmiddel. 
• Gebruik geen schroevendraaiers of ander elektrisch gereedschap om de schroeven af te stellen. 
• Forceer de schroeven niet tijdens de montage om beschadiging van de schroefdraad te voorkomen. 

Naast de 2 inbussleutels bevat de verpakking een paar reserve schroeven. 
• Laat de bandage niet voor langere tijd aan: de bandage moet overdag worden gedragen, vooral tijdens 

lichamelijke inspanning, en moet 's nachts worden verwijderd. 
• Laat uw hond niet gedurende lange tijd onbeheerd achter terwijl hij de beugel draagt: uw hond kan 

proberen de beugel af te doen door op de beugel te bijten of te krabben. 

Zet de bandage vast door te beginnen bij 

de ONDERSTE BAND . Steek de riem in de witte 

ring en maak hem stevig vast. 

Herhaal dezelfde procedure met de BOVENBAND . 
    


