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Voor een optimale pasvorm neemt u de maten ten alle tijden aan een slank paardenbeen (na beweging).

Felix Bühler fysiotape voor paardenFelix Bühler compressiebandages – Toepassingsgebieden
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Lymfetaping is een aanvullende compressiebehandeling, met name geschikt voor lichaamsgebieden waar com-
pressiebandages niet effectief kunnen worden aangebracht. Felix Bühler  fysiotape is speciaal ontwikkeld voor 
diergeneeskundig gebruik. De latexvrije acryl kleeflaag heeft een zeer sterke kleefkracht en zorgt dus voor een ideale 
hechting op de paardenhuid. Bovendien is het hypoallergeen, luchtdoorlatend en waterafstotend.
.

•  Preventie bij lange statijden   
 (bv. stalrust, transport)
•  Sneller herstellen na belasting
•  Opgezwollen benen
•  Inactiviteitsoedeem
•  Ondersteuning bij chronische problemen met  
 de lymfeafvoer
•  Zachte gallen (niet verhard)
•  (Chronische) peesblessures/-aandoeningen
•  Na blessures aan het kootgewricht

•  Postoperatief om zwellingen te voorkomen
•  Postoperatief en posttraumatisch oedeem
•  Na herstel van een acute flegmone
•  Na herstel van lichte gevallen van chronische 
  flegmonen
•  Littekenbehandeling
•  Wondbehandeling met kompres als vervanging 
  voor verband
•  (UitgerusteRecente) ontsteking pijpbeen

Pijpbeen achterhand (Metatarsus) 

Confectiematen · Maten in cm
 

II / S III / M IV / L

cD  
Omvang midden
pijpbeen 20,5 – 22,0 22,0 – 23,5 23,5 – 25,0

cC  
Omvang midden
kogelgewricht 27,0 – 28,5 28,5 – 30,5 30,5 – 32,5

Pijpbeen voorhand (Metacarpus) 

Confectiematen · Maten in cm I / XS II / S III / M

cD  
Omvang midden  
pijpbeen 18,5 – 20,0 20,0 – 22,0 22,0 – 24,0

cC  
Omvang midden  
kogelgewricht 25,0 – 27,0 27,0 – 29,0 29,0 – 31,0



Het lymfestelsel van het paard Wetenswaardigheden over Felix Bühler compressiebandagesWat zijn de Felix Bühler compressiebandages?

Door hun grootte en anatomie hebben paarden een zeer complex lymfestelsel dat parallel aan de bloedsomloop door het 
hele lichaam loopt. Hierbij ondersteunt het lymfestelsel het afweermechanisme. Een paard heeft ongeveer 8000 lymfek-
nopen, een mens slechts ca. 400 - 600, die verdeeld zijn over het hele lichaam. De zogenaamde lymfevloeistof ontstaat 
door opname van vloeistof, eiwitten, schadelijke stoffen en celafval in het weefsel. In de lymfeklieren wordt deze lymfe 
gefilterd en ontdaan van ziekteverwekkers, lichaamsvreemde stoffen en tumorcellen.  

Over het geheel genomen is de lymfestroom bij paarden relatief traag. De doorstroming wordt vooral door beweging in 
stand gehouden. Als een paard langere tijd stil moet staan, kunnen er stuwingen ontstaan in het lymfestelsel, waardoor 
bijvoorbeeld de benen kunnen opzwellen. Ter ondersteuning van het lymfestelsel kan in dergelijke gevallen, naast be-
weging of lymfedrainage, een Felix Bühler compressiebandage worden gebruikt. Let op: Gebruik Felix Bühler compres-
siebandages nooit als het paard een ziekte aandoening heeft die met koorts gepaard gaat!  

Een goed functionerend lymfestelsel is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van het paard.

Wat is het verschil tussen Felix Bühler compressiebandages en normaal (wikkel)verband? 
Door het speciale breiwerk en de optimale compressie worden zowel de lymfestroom als de bloedsomloop gestimuleerd 
en ondersteund. Dit draagt onder andere bij aan een sneller herstele van de paardenbenen. De voorgevormde sluitingen 
voorkomen dat de bandage te strak komt te zitten. Verkeerd aanbrengen is niet mogelijk. 

Kan er warmteophoping ontstaan onder de compressiebandage?
Nee, vanwege het grofmazige, luchtdoorlatende en ademende materiaal kan er geen stuwwarmte ontstaan.

Met welke tussenpozen moeten de bandages worden gedragen?
Paarden die voor het eerst een compressiebandage dragen, moeten er langzaam aan wennen. U moet beginnen met 1 
uur en dit geleidelijk uitbreiden naar 2, 4, 6, 8, 12 en 16 uur tot en met 23 uur. Hierbij moet u op het paard blijven letten. 
Sommige paarden wennen snel aan de bandages, andere langzamer.

Felix Bühler compressiebandages voor paarden kenmerken zich door een anatomisch exacte pasvorm en een nauw-
keurig gedefinieerde compressiedruk. Zowel de bloedsomloop als de lymfestroom worden hierdoor gestimuleerd en 
ondersteund. Lymfevloeistof en schadelijke stoffen in het paardenbeen worden zo sneller afgevoerd.  
 
Felix Bühler compressiebandages zijn ontwikkeld op basis van ruim honderd jaar ervaring op geneeskundig gebied bij 
mensen. 
 
Felix Bühler compressiebandages werken door druk van buitenaf, die geleidelijk van onder naar boven afneemt. Felix 
Bühler compressiebandages activeren en ondersteunen het lymfestelsel en stimuleren een actieve afvoer van de 
lymfevloeistof. 

Het paardenbeen wordt dunner en beter. Bij problemen zoals chronisch dikke benen kunnen Felix Bühler compressieban-
dages als aanvulling op een totaalbehandeling worden gebruikt als ondersteuning voor het lymfestelsel.

Duurzaam  
textiel

Massage-effect

Ademend

Flexibele zone
in het kootgedeelte

Gelijkmatig drukverloop

Anatomisch gevormd

Sluiting aan de zijkant (rits met klitteband)

Oorspeekselklier
(Lnn. parotidei)

Verzamel lymfeklier
(Lnn. cervicales profundi craniales)

Tussen lymfeklieren 
(Lnn. iliaci mediales) Lymfocentrum iliosacrale

Diepe inguïnale lymfeklieren 
(Lnn. inguinales profundii)

Lymfe verzamelkanaal
(Ductus thoracicus)

Mandibulaire
lymfeklieren
(Lnn. mandibulares)

Veneuze boog

Tussen lymfeklieren
(Lnn. cervicales  
profundi caudales)


