EEN NIEUWE KORSET
VAN HECKERT&VANLIEROP

Vandaag heeft u een nieuw korset meegekregen.
Hier een aantal praktische tips voor het dragen
en het onderhoud van uw korset.

Aantrekken van het korset
Wanneer u het korset aantrekt, gaat u zo recht mogelijk staan.
Wanneer dat niet mogelijk is, gaat u op bed liggen met de knieën
opgetrokken.
Maak de sluitingen vast en begin bij de onderste sluiting.
Til dan uw buik omhoog in het korset.
Trek de banden stevig aan.
Ga zitten, mogelijk dat het korset naar boven schuift, zodat het korset
op de juiste hoogte komt.
Ga weer staan en trek dan alle banden nogmaals stevig aan.
Draag bij voorkeur een katoenen hemd onder uw korset om
schuren met de huid te voorkomen en voor de opname van
transpiratievocht.

De eerste keer dragen
Het korset geeft steun en soms een correctie van de wervelkolom. Het kan zijn dat u hieraan
moet wennen.
Inspecteer daarom de eerste vier dagen uw huid regelmatig op drukplekken.
Bij het afdoen van het korset kunnen er rode plekken op de huid te zien zijn. Dit is normaal.
Deze plekken verdwijnen binnen een uur nadat u het korset heeft afgedaan.
Mochten er na een uur nog blijvende drukplekken zichtbaar zijn, neem dan even
contact met ons op.
Onderhoud
Houd de klittenbanden zo schoon mogelijk. Dit doet u door bij het uitdoen van het
korset de klittenbanden gelijk weer dicht te maken, zodat het klittenband niet aan andere
kledingstukken blijft kleven. Dit voorkomt schade aan andere kledingstukken.
Was het korset bij voorkeur met de hand uitsluitend met een fijnwasmiddel nooit boven de
30° en voorkom hitte door verwarming of de zon.
Doe uw korset nooit in de droger of centrifuge.
Gebruik geen wasverwachter. Wasverzachter tast de natuurlijke rubbers aan waardoor
de rek uit het korset gaat.
Laat uw korset ieder jaar controleren op slijtage en pasvorm.
Kijk in de polisvoorwaarden van uw verzekering wanneer u mogelijk in aanmerking
komt voor een vervanging van uw korset.
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