CZECH / ČESKY
Tento návod obsahuje důležité pokyny ke
kompresivním punčochám SIGVARIS.

Návod k použití

Důležitá upozornění
Pokud jsou kompresivní punčochy doporučeny
lékařem a používány správně, nejsou s nimi zpravidla
spojeny žádné nežádoucí účinky. U pacientů
s oslabenou citlivostí by se mohlo stát, že si
nevšimnou otlaků nebo omezení prokrvení v důsledku
komprese. Proto doporučujeme prohlížet si nohy,
zda na nich nejsou otlaky, známky poruchy prokrvení
nebo nově vzniklé poškození kůže. Pokud takové
známky zjistíte, punčochu nepoužívejte. V takových
případech rovněž doporučujeme vyhledat lékaře.
Zdravotní kompresivní punčochy by měly být
používány pouze po poradě s lékařem (specialistou).
Kontrolní lékařská vyšetření jsou důležitá a pacient by
se jim rozhodně neměl vyhýbat. Doba skladovatelnosti
je vytištěna na obalu a je označena symbolem
přesýpacích hodin. Maximální účinek zaručujeme při
používání ještě po dobu 6 měsíců od uvedeného data.
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Účinky zdravotních kompresivních punčoch
Kompresivní terapie je základem léčby žilních
onemocnění, lymfedému a lipedému. Díky pečlivě
kontrolovanému tlaku na tkáně se zlepšuje žilní návrat
v končetinách a zvyšuje se průtok lymfy. Zároveň se
zlepšuje také mikrocirkulace a tím i zásobení tkání.
Účinky komprese jsou různé, např. zmenšuje otoky,
podporuje hojení ran (bércové vředy) a zmírňuje
obtíže při křečových žilách a kožních lézích u žilních
onemocnění.
Další, podrobnější informace najdete na webu
společnosti SIGVARIS na www.sigvaris.com.
Návod k použití
Ostrými nehty a prsteny s ostrými hranami lze
punčochu snadno poškodit. Proto je při navlékání
i svlékání vhodné vždy používat speciální
rukavice. Vytažená vlákna na vnitřní straně punčochy
neodstřihujte. Přípravky pro péči o kůži používejte
pouze večer.

Rizika a nežádoucí účinky
Zejména při nesprávném používání mohou zdravotní
kompresivní punčochy způsobovat poškození kůže
a omezovat průtok krve tepnami.

Punčocha SIGVARIS TRADITIONAL obsahuje
latex, který ale nepřichází do přímého
kontaktu s kůží. Punčochu TRADITIONAL chraňte
před mastmi, oleji, tuky a působením vysokých
teplot, aby si zachovala svoji dlouhou životnost.
Všechny ostatní modely jsou proti uvedeným látkám
do značné míry odolné.

Absolutní kontraindikace
Závažná ateroskleróza (pokročilá neprůchodnost
periferních tepen). Hromadění vody a dušnost, pokud
se vyskytují už v klidovém stavu (dekompenzovaná
srdeční nedostatečnost). Zánět žil způsobený
mikroorganismy (septická flebitida). Žilní trombóza
s obzvlášť závažným průběhem (phlegmasia coerulea
dolens).

Natahování (viz zadní strana)
Punčochu si natahujte při vstávání, když nemáte nohy
oteklé. Nohy musí být suché. (Obr. 1–5): Přetáhněte
punčochu přes patu. Punčochu nevytahujte až
nahoru, ale uchopte pleteninu rukavicemi
a rovnoměrně ji posouvejte po noze. Až ke
kolenu vytahujte pleteninu rovnoměrně a plynule
posouváním dlaní po punčoše.

Relativní kontraindikace
Mokvající kožní onemocnění (dermatózy).
Nesnášenlivost materiálu kompresivní punčochy.
Poruchy citlivosti v končetinách způsobené
poškozením nebo narušením nervů (pokročilá
periferní neuropatie). Zánětlivé onemocnění kloubů
(revmatoidní artritida). Poruchy průtoku tepnami.
Lymfedém nebo lipedém 2. a vyššího stupně.

Svlékání (viz zadní strana)
(Obr. 6/7): Uchopte punčochu v rukavicích za
horní okraj a stáhněte ji až po patu. Přes patu
stahujte pleteninu dlaněmi.

Zdravotní kompresivní punčochy nenoste přes
otevřené rány! Nedodržení těchto pokynů může
vést k omezení odpovědnosti výrobce.
Další informace najdete na
www.sigvaris.com/instructions.

Správně natažená punčocha
Podkolenka je natažená správně, pokud lemování
končí na šířku 2 prstů pod kolenní jamkou.
Polostehenní punčocha je natažená správně,
pokud lemování končí v půlce stehna a stehenní
punčocha, pokud lemování končí na šířku 5 prstů
pod hýžděmi/rozkrokem.
Správná péče
Punčochy perte denně v pračce s použitím šetrného
programu při teplotě max. 40 °C. Vkládejte je do
sáčku na prádlo. Používejte jemný prací prostředek
bez aviváže. Aby si výrobek zachoval maximální
životnost, nedoporučujeme ho sušit v sušičce ani
na topení (viz upozornění na etiketě). Nežehlete
a nečistěte chemicky. Punčochy SIGVARIS uchovávejte
na suchém místě při pokojové teplotě, chráněné před
přímým slunečním světlem.
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To watch video instructions,
please visit our website:
www.sigvaris.com/videos
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