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Klinion® is al ruim 20 jaar een begrip in de professionele 

markt. De wondverzorgingsproducten worden dagelijks in 

meer dan 12 landen gebruikt in ziekenhuizen, instellingen 

en door mensen van de thuiszorg.

Nieuw is ons assortiment sportproducten, waarmee u 

sportblessures kunt voorkomen en behandelen. Thuis, op 

het sportveld, onderweg, of op vakantie. In deze folder 

leest u welk product u nodig hebt voor welke situatie.

Wilt u meer weten over het gebruik van de Klinigrip  

of Klinisport producten? Vraag dan advies aan uw  

apotheek of bel gratis met de consumenteninformatielijn 

van Medeco: 0800 – 022 82 82 (op werkdagen  

bereikbaar van 09.00 –16.00 uur).

Medeco B.V. , Postbus 1555, 3260 BB  Oud-Beijerland

Telefoon (0186) 63 44 00, Fax (0186) 61 68 93

info@medeco.nl, www.medeco.nl FW
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Wat te doen bij 
sportblessures
Wat te doen bij 
sportblessures

 Neem 

gratis mee!

K L I N I S P O RT  TA P E

Het tapen (immobiliseren) van gewrich-

ten kan blessures voorkomen. Bij tapen 

worden er zodanig stroken tape aange-

legd dat de gewrichtsbanden extra 

steun krijgen. Klinisport Tape is eenvou-

dig te scheuren, rolt gemakkelijk van de 

rol en biedt stevige ondersteuning.

✔ Klinisport Tape 10 m x 2,5 cm voor pols/vingers

✔ Klinisport Tape 10 m x 3,75 cm voor enkel

K L I N I G R I P  I D E A L 
Z WA C H T E L

De Klinigrip Ideal zwachtel geeft een 

lichte steun bij verrekkingen, verstuikin-

gen en spierblessures. 

✔  Klinigrip Ideal zwachtel 5 m x 8 cm 

voor pols of elleboog

✔  Klinigrip Ideal zwachtel 5 m x 10 cm 

voor enkel of knie. Zwachtel vastzet-

ten met Kliniplast Textile hechtpleister.

K L I N I S P O RT 
S P O RT B A N D A G E S

Deze uitgebreide lijn sportbandages van Klinion biedt voor 

elke blessure een comfortabele en anato-

misch gevormde ban-dage. Ze 

ondersteunen instabiele 

gewrichten zowel voor de 

preventie van blessures als 

voor de behandeling ervan. 

De bandages passen zich 

optimaal bij elke beweging 

aan.

KliniSport Knee 
S, M, L en XL
Met uitsparing voor 

de patella voor optimale 

bewegingsvrijheid.

KliniSport Ankle 
S, M en L
Met open hiel om uit- 

glijden te voorkomen 

(bijvoorbeeld bij zaalsporten).

KliniSport Wrist 
S, M en L
Stevige en comfortabele 

ondersteuning.

KliniSport Elbow 
S, M en L
Anatomisch gevormd met 

uitsparing op elleboog voor 

optimale bewegingsvrijheid.

KliniSport Elbow 
brace Universeel  

Aan te trekken tot de gewenste 

druk, met klittenbandsluiting. 

 

T E N N I S E L L E B O O G

Een tenniselleboog ontstaat door overbelasting van 

de strekkers van de pols, waardoor er pijn ontstaat 

ter hoogte van de aanhechting van de spieren aan 

de buitenzijde van de elleboog. De pijn kan uitstra-

len naar de pols, handrug, bovenarm of schouder. 

Het geeft bij tennis vooral problemen bij de back-

hand en de service. 

Behandeling: neem volledige rust en voer regelma-

tig rek- en spierversterkende oefeningen uit voor de 

pols en onderarm: preventie en nabehandeling met 

KliniSport Elbow brace (tenniselleboogbrace).

Z W E E P S L A G

Bij een zweepslag ervaart men een plotselinge felle 

pijnscheut in een spier. Een zweepslag kan een 

kleine verrekking tot een totale scheur van de spier 

inhouden en komt meestal voor in de kuit en 

bovenbeenspieren. Behalve pijn treedt er een zwel-

ling, een blauwe plek (niet altijd zichtbaar) en 

functieverlies van de aangedane spier op. 

Behandeling: ICE-regel en na 48 uur beginnen met 

herstelbevorderende oefeningen.

	 Welke	Klinion-producten	zijn	er…
K O M P R E S S E N

De Klinion Koude kompressen zijn in de sport als  

koudetherapie te gebruiken bij: verstuikingen of verzwik-

kingen, kneuzingen, bloeduitstortingen en pijn bij ontste-

kingen zoals bijvoorbeeld een tenniselleboog. Koud-/

Warmkompressen zijn herbruikbaar. Om het kompres koud 

te gebruiken, legt u het ca. 90 minuten in de vriezer. Het 

Koud Kompres Instant is direct te gebruiken door te knij-

pen in het kompres. Het is daarom zeer geschikt om mee 

te nemen naar het sportveld.

✔ Koud-/Warmkompres Duopak

✔ Koud-/Warmkompres Large

✔ Koud-/Warmkompres Small

✔ Koudkompres Instant



 Klinion® staat voor een compleet assortiment verbandmiddelen voor zowel professioneel gebruik als voor gebruik  

in de thuissituatie, op het sportveld, tijdens de vakantie of onderweg. Door de gebruiksvriendelijkheid zijn deze  

producten bij uitstek geschikt voor de preventie en behandeling van sportblessures.

In deze folder geven we u enige richtlijnen voor het voorkomen en behandelen van diverse sportblessures. U kunt ook direct 

zien welk Klinion product u nodig heeft voor welke blessure. 

Klinion Sportwijzer
WAT  T E  D O E N  B I J  S P O RT B L E S S u R E S

	 Wat	te	doen	bij…
S P O RT B L E S S u R E S

De meeste blessures kun je  

voorkomen door preventieve 

maatregelen te nemen. Maar 

toch kun je ondanks alle 

maatregelen een blessure 

oplopen.

Een algemene vuistregel bij de 

eerste hulpbehandeling van veel 

voorkomende sportblessures is de zogenaamde ICE-regel. 

Het woord ICE staat voor het gebruik van ijs of cold-pack 

(koelen) en de letters afzonderlijk voor:

I  =  Immobilisatie (niet belasten of bewegen)

C  =   Compressie (drukverband aanleggen)

E  =  Elevatie (hoogleggen en rust houden)

	 Hoe	voorkomt	u…
S P O RT B L E S S u R E S

De meeste sportblessures kunnen voorkomen worden 

door preventieve maatregelen te nemen. 

Een goede warming-up zorgt ervoor dat de spieren warm 

en soepel worden. Daardoor neemt de kans op acute en 

chronische sportblessures aanzienlijk af. Het spreekt voor 

zich dat een goede algehele getraindheid en aanleren van 

specifieke technieken, de kans op het ontstaan van sport-

blessures ook vermindert.

 

Daarnaast zorgen sportiviteit en respect voor medespelers 

ervoor dat sporten leuk en veilig blijft. Immers onsportief, 

ruw spel en agressief gedrag leiden vaak tot onnodige 

blessures.

Andere preventieve maatregelen die helpen om blessures 

te voorkomen zijn: een veilige sportomgeving, een gezon-

de leefstijl, het rekening houden met weersomstandighe-

den en een goede sportuitrusting.

Een goede sportuitrusting bestaat allereerst uit goede 

sportschoenen. De sportkleding moet vooral functioneel 

zijn en bewegingsvrijheid geven. Het spelmateriaal zoals 

een voetbal, tennisracket, hockeystick of ski’s moet van 

een goede kwaliteit zijn en afgestemd worden op de spor-

ter en het type sport. In veel takken van sport zijn 

beschermende materialen voorgeschreven zoals een helm, 

scheen-, gebits-, oor-, pols- of kniebeschermers. 

Daarnaast kan preventief gebruik gemaakt worden van 

gewrichtsondersteunende bandages, zoals tapes of sport-

bandages. Een blessure of een herhaling van een oude 

blessure kan hiermee voorkomen worden.
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	 Veel	voorkomende	sportblessures	zijn…
E N K E LV E R Z W I K K I N G

In vrijwel alle takken van sport waarbij (hard)gelopen 

wordt, hebben knieën, enkels en voeten het zwaar te ver-

duren. De meest voorkomende sportblessure (15%) is de 

enkelverzwikking of verstuiking. Wanneer een gewricht 

omzwikt, dan kunnen de banden rondom het gewricht 

uitrekken. Dit noemt men een verstuiking of verzwikking.

Behandeling: ICE-regel, herhaald koelen, eerste 48 uur 

enkele malen per dag, daarna drukverband aanleggen 

met Klinigrip Ideal zwachtel, preventie en nabehandeling 

met Klinisport Tape of KliniSport Ankle (enkelbandage).

ACHILLESPEESBLESSuRE

Een achillespeesblessure is een typische overbelastings-

blessure die zich voordoet tussen het hielbeen tot circa 10 

centimeter daarboven. Meestal 

wordt de ontsteking veroor-

zaakt door een chronische, 

zich herhalende belasting 

door hardlopen en sprin-

gen. Pijn en zwelling dui-

den meestal op een ernsti-

ge blessure.

Behandeling: masseren met een 

coldpack geduren- d e  

15 minuten, 3 tot 5 keer per dag; stimuleren van de  

circulatie in het onderbeen door massage; doen van  

hersteloefeningen voor de achillespees.

P O L S B L E S S u R E

Bij een polsblessure kan sprake zijn van een overbelas-

tingsblessure, maar ook van een 

verzwikking van de pols. Een 

polsverzwikking is het te ver 

oprekken van de banden 

van de pols door een val of 

botsing. Hierdoor ontstaat 

vaak een zwelling die pijn 

veroorzaakt. Een overbelas-

tingsblessure van de pols 

betreft een chronische irritatie 

van bindweefsel, banden, pezen en spieren rondom het 

polsgewricht.

Behandeling bij polsverzwikking: ICE-regel, herhaald koe-

len, eerste 48 uur enkele malen per dag, daarna drukver-

band aanleggen met Klinigrip Ideal zwachtel, preventie en 

nabehandeling met KliniSport Wrist (polsbandage). 

Behandeling bij overbelasting van de pols: rust nemen.

KNIEBLESSuRE

De knie is een blessuregevoelig gewricht, vooral door een 

verdraaiing of abnormale zijdelingse beweging. Hierbij 

worden meestal eerst het kapsel en de  

kniebanden beschadigd en/of één van beide menis- 

cussen. Er ontstaat een bloeding of vochtophoping  

en de sporter ervaart dit als een dikke, warme knie,  

die pijn doet en niet meer goed beweegt.

Behandeling bij knieverdraaiing: ICE-regel, herhaald koe-

len, eerste 48 uur enkele malen per dag, daarna drukver-

band aanleggen met Klinigrip Ideal zwachtel, preventie en 

nabehandeling met KliniSport Knee (kniebandage).


