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Onderkleding door EVIBRA Healthcare, voor comfort en veilig kathetergebruik
Lichamelijke aandoeningen kunnen het dagelijks leven flink verstoren. Evibra Healthcare voorziet in innovatieve
medische producten en hulpmiddelen om patiënten zoveel mogelijk comfort en veiligheid te bieden. Evibra Healthcare is
actief in verschillende indicatiegebieden en vanuit hun ervaring met Peritoneale Dialyse is medio september 2021
besloten Javita-Solutions, voor medical bodywear over te nemen.
Peritoneale Dialyse (PD/buikdialyse) is een nierfunctievervangende therapie. Bij een slechte nierfunctie wordt operatief een
permanente dialysekatheter geplaatst. Hiermee wordt de buikholte gespoeld. Deze katheter moet op een veilige manier
aan de buitenzijde van de buik gedragen worden. Hierbij is behoefte aan een praktisch oplossing.
Evibra Healthcare levert innovatieve medische producten
Voor deze groep dialysepatiënten wordt in eigen beheer de PD-riem en de PD-bodyfix (een luxe tailleband) geproduceerd
en geleverd. Met zowel de handige riem als de luxere tailleband kan de katheter en de miniset op een comfortabele en
veilige manier opgeborgen en gedragen worden. Deze twee hulpmiddelen zijn ontwikkeld door Javita-Solutions en Evibra
Healthcare heeft dit bedrijf op verzoek van Yvonne de Bruijn onlangs overgenomen.
Bram Wesdorp (CEO): “We zijn Yvonne de Bruijn erkentelijk voor het ontwikkelen van de PD-riem en PD-bodyfix. Zijzelf en
andere patiënten ervaren zo draagcomfort, gemak en veiligheid bij het fixeren van de katheter en miniset. En dat is precies
waar we bij Evibra onze focus hebben liggen; patiënten zoveel mogelijk comfort bieden met medische innovatieve
producten, die anders buiten bereik blijven”.
Met het gebruik van de PD-riem en de PD-bodyfix wordt tape voor het vastplakken van de dialysekatheter overbodig. Er is
een diversiteit aan maten beschikbaar, vanaf XXS tot 3XL. Maatwerk gebeurt op aanvraag en levering is mogelijk in een
dames en genderneutrale uitvoering.
Voor meer informatie: www.javita.nl | Meer info over buikdialyse: www.peridialyse.nl
Indicatiegebieden van Evibra:
Slikstoornis of dementie | Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) | Dialyse | Dialyse onderkleding
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