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Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over Cry-o-optimal®  koelset 
na een kaakchirurgische ingreep. U leest hierin meer over de nazorg van 
de behandeling. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor 
elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende 
vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.  
 
Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt. 

Omschrijving en doel van de behandeling 

Na elke kaakchirgurische ingreep is het aangewezen om de eerste 24 
uur goed te koelen om zwelling en pijn tot een minimum te beperken. 
Breng echter nooit ijs of coldpacks rechtstreeks op de huid aan, maar 
gebruik de meegeleverde windel / kous om de coldpacks in te steken.  

Verloop van de behandeling 

De blauwe modules zijn ingekapseld in een extra gel. Enkele minuten 
nadat de cold pack uit het diepvriesvak is genomen, wordt de buitenste 
gel soepel en laat de lage temperatuur van de blauwe modules binnenin, 
geleidelijk vrij. 
 
Indien de vriezer een zeer lage temperatuur afgeeft, kan de cold pack de 
eerste 10 minuten wat stijf zijn. In dergelijke gevallen haalt u hem best 
tijdig uit de diepvriezer. 

Voordelen 

 Perfecte temperatuur gedurende meerdere uren 

 Door matrixstructuur is er minder kans op breken en lekkage 

 U blijft mobiel 

 Betere koeling  

 Therapie is op eenvoudige wijze thuis verder te zetten 
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Kostprijs 

Het pakket, 1 windel + 2 gelpacks geeft een kostprijs van ongeveer 13 
EUR op de factuur. (U bent niet verplicht te kiezen voor dit koelsysteem). 
 

 

Tot slot  

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts dr. Kuyken, dr. Plumot, dr. Claeys 
en dr. Grosjean of de verpleegkundigen. Wij hopen van harte dat deze 
brochure u wegwijs heeft gemaakt in het gebruik van het kaakkoelset 
van cry-o-optimal®.  
 
Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, gelieve dit dan te melden 
aan de verpleegkundige of behandelende arts. 

Wie contacteren bij vragen of problemen?  

AZ Turnhout 
Dienst MKA (Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie) 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
 014 44 44 24 
 
Dr Kuyken, Dr. Plumot, Dr. Claeys en Dr. Grosjean 
 

Meer info over de dienst MKA op www.azturnhout.be/mka.   
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw  Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=152a12e0-151c-4c1e-83fb-91083102fb17
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=403c3215-8645-449f-abfc-bc67921835f4
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