
Hoe breng je de Happy2Splash beschermhoes aan? 

1. Rek de beschermhoes aan bovenkant uit en trek hem aan tot boven het gips. 
 Zorg dat de hoes aan de bovenkant glad/netjes om de huid zit. 
2. Steek het slangetje van de pomp tussen de huid en de hoes om deze vacuüm te 
 kunnen pompen. 
3. Pomp nu de lucht uit de zwemhoes. Het pompje stopt vanzelf als alle lucht is 
 verwijderd, 
4. Je kan het slangetje nu uit de hoes trekken, veel zwemplezier
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elleboog

● Omtrek: Meet de onderarm en bovenarm

Het is geen probleem als de zwemhoes langer is dan het gips. De zwemhoes 
blijft zijn functie behouden en zal door het vacuüm strak aansluiten om de arm 
of het been.
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elleboog maat omtrek (cm)
boven arm

omtrek (cm)
onder arm

xs
s
m
l
xl
xxl
xxxl

16 - 19
19 - 22
22 - 26
26 - 31
31  - 36
36 - 41
41 - 46

13 - 16
16 - 20
18,5 - 22,5
20 - 24
23  - 27
26 - 30
29 - 33
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been
● Omtrek: Meet de omtrek van het been 2,5 cm boven het gips/verband
● Lengte: Meet de beenlengte vanaf de hiel tot minimaal 2,5 cm boven 
 het gips/verband

Het is geen probleem als de zwemhoes langer is dan het gips. De zwemhoes 
blijft zijn functie behouden en zal door het vacuüm strak aansluiten om de arm 
of het been.
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been maat omtrek (cm) lengte (cm)

xs
s
m
l
xl

27,5 - 32,5
32,5 - 38,5
38,5 - 43,5
43,5 - 48,5
48,5 - 53,5

56 ± 1
59 ± 1
66 ± 1
67 ± 1
68 ± 1
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