BULGARIAN / БЪЛГАРСКИ
Следното ръководство Ви предоставя
съществени указания относно Вашия
компресивен чорап на SIGVARIS.

Указания за употреба

Правилна поддръжка
Перете ежедневно чорапите в мрежа в пералнята
на макс. 40 °C с програма за фино пране. За
прането използвайте перилен препарат за фино
пране без омекотител. За максимален експлоатационен срок не се препоръчва сушене в сушилня
или върху отоплителни тела (обърнете внимание
на етикета). Забранено е гладене и химическо
почистване. Съхранявайте чорапите SIGVARIS на
сухо, при стайна температура, без непосредствена
слънчева светлина.

BULGARIAN / БЪЛГАРСКИ

Действие на медицинските компресивни
чорапи
Компресивната терапия е в основата на лечението
на обусловени венозно заболявания, на лимфоедем и липоедем. Чрез внимателно контролиран
натиск върху тъканта кръвообращението в краката
се подобрява и лимфообращението се стимулира.
Същевременно се подобрява микроциркулацията
и следователно снабдяването на тъканта. Компресията действа многостранно, например: намалява
отоци, подпомага лечението на рани (Ulcus cruris)
и облекчава оплакванията при разширени вени и
обусловени венозно промени на кожата.
Допълнителна, подробна информация ще
намерите на уеб страницата на SIGVARIS:
www.sigvaris.com

Важни указания
По принцип при препоръка от лекар и правилно
напасване компресивните чорапи нямат нежелани
странични реакции. При пациенти с нарушена
чувствителност е възможно следи от натиск или
нарушения на оросяването поради компресия
да останат незабелязани. Затова се препоръчва
редовна проверка на стъпалата за видими следи
от натиск, симптоми на нарушено оросяване
или новопоявили се наранявания на кожата.
Ако установите такива, прекратете употребата
на чорапите. В такива ситуации допълнително
се препоръчва да потърсите съвет от лекар.
Съветваме Ви да използвате компресивните
чорапи след консултация с лекар(-специалист).
Задължителни са контролни прегледи от лекар.
Срокът на съхранение е отпечатан върху опаковката със символ „пясъчен часовник“. Гарантираме
максимален ефект при носене за последващите
6 месеца.

Ръководство за употреба
Остри нокти и пръстени с остри ръбове причиняват бързо дефекти. Затова е целесъобразно
винаги да носите специални ръкавици
при обуването и събуването. Не отрязвайте
евентуално издаващи се от вътрешната страна на
чорапа нишки. Редуцирайте грижата за кожата до
вечерното приложение.
SIGVARIS TRADITIONAL съдържа латекс,
който не попада в непосредствено съприкосновение с кожата. Пазете TRADITIONAL от
мехлеми, масла, мазнини и силно влияние на
топлина, за да съхраните дългия експлоатационен срок. Всички останали модели са до голяма
степен нечувствителни спрямо тези продукти.

Рискове и нежелани странични реакции
При неправилна употреба медицинските компресивни чорапи могат да причинят кожни лезии и
нарушено артериално оросяване.

Обуване (вж. задната страна)
Обувайте рано сутрин преди подуване на краката.
Краката трябва да са сухи. (Фигура 1 – 5):
Нагласете чорапа върху петата. Не дърпайте
компресивния чорап от горната му част.
Използвайте гумени ръкавици и разпределете добре компресивния чорап върху
крака. Винаги разпределяйте равномерно чорапа
с длани, започвайки от глезена към коляното,
без да остават нагънати участъци.

Абсолютни противопоказания
Изразена атеросклероза (периферно артериално
оклузивно заболяване в напреднал стадий).
Натрупвания на течност и недостиг на въздух,
проявяващи се също в състояние на покой (конгестивна сърдечна недостатъчност). Възпаление на
вените, причинено от микроорганизми (септичен
флебит). Особено тежка форма на венозна
тромбоза (Phlegmasia coerulea dolens).
Относителни противопоказания
Сълзящи кожни заболявания (дерматози).
Непоносимост към материала на компресивните
чорапи. Загуба на чувствителност в крайниците
поради увредени или разрушени нерви (напреднала периферна невропатия). Възпалително
заболяване на ставите (ревматоиден артрит).
Нарушено оросяване на артериите. Лимфоедем
или липоедем II и по-висока степен.

Събуване (вж. задната страна)
(Фигура 6/7): Хванете с гумени ръкавици
най-горния край на чорапа и го събуйте до петата.
С дланта на ръката събуйте чорапа от петата.
Правилна употреба
Компресивните 3/4 чорапи са обути правилно,
когато горният край достига 2 пръста под сгъвката
на коляното. При чорапи, покриващи половината
или цялото бедро: до 5 пръста под седалището.

Медицински компресивни чорапи никога
не трябва да се носят върху открити рани!
Неспазване на указанията може да ограничи
отговорността.
Прочетете също на: www.sigvaris.com/instructions
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To watch video instructions,
please visit our website:
www.sigvaris.com/videos
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