 / HEBREWעברית
הנחיות אלו כוללות הערות חיוניות לגבי גרבי
 / HEBREWעברית הלחץ של .SIGVARIS
הערות לגבי השימוש

טיפוח נכון
יש לכבס את הגרביים מדי יום במכונת כביסה,
בתוך שק כביסה ,בתוכנית עדינה ובטמפ' מרבית
של  .40°Cלצורך הכביסה ,השתמש באבקת כביסה
עדינה ללא מרכך .כדי להשיג אורך חיים מרבי של
המוצר ,מומלץ לא להשתמש במייבש כביסה או
במכשיר חימום )שים לב למידע המצוין בתווית(.
אסור לגהץ ,אסור לנקות בחומרים כימיים .יש
לאחסן את הגרביים של  SIGVARISבמצב יבש
בטמפרטורת החדר ,ללא אור שמש ישיר.

ההשפעה של גרבי לחץ רפואיים
הטיפול בגרבי לחץ הוא הבסיס לטיפול במחלות
הקשורות לוורידים ,בליפאדמה ובבצקת לימפטית.
באמצעות לחץ מבוקר וזהיר על הרקמה ,החזרת
הדם ברגליים משופרת וזרימת הלימפה מוגברת.
בו-זמנית משופרת גם הזרימה הנימית ,ואיתה גם
האספקה לרקמה .ההשפעות של גרבי הלחץ
מגוונות .בין היתר ,הם מצמצמים את ההיקף של
בצקות ,מסייעים לריפוי פצעים )כיב ורידי( ומקטינים
את התסמינים במקרה של דליות ושינויים בעור
הקשורים לוורידים.
מידע מקיף בנושא ניתן למצוא בדף הבית של
www.sigvaris.com :SIGVARIS

הערות חשובות
לאחר קבלת המלצה מרופא ,ובמקרה של התאמה
נכונה ,בדרך כלל אין תופעות לוואי הקשורות
לשימוש בגרבי לחץ .אצל מטופלים בעלי רגישות
חריגה ,ייתכן שכתוצאה מהלחיצה לא יורגשו
נקודות לחץ או ליקויים בזילוח )פרפוזיה( .מסיבה
זו ,מומלץ לוודא שאין בכפות הרגליים נקודות לחץ,
סימנים מקדימים לליקויים בזילוח או נזקים חדשים
שנוצרו בעור .אם אתה מבחין באחת התופעות
הנ"ל ,עליך להפסיק לגרוב את הגרב .כמו כן,
במצבים כאלו מומלץ לפנות לרופא .מומלץ
להשתמש בגרבי לחץ רפואיים רק לאחר התייעצות
עם רופא )מומחה( .ביקורות רופא הן חשובות,
ואתה מחויב לעבור אותן .התאריך האחרון לאחסון
מצוין על גבי האריזה באמצעות סמל שעון חול .אנו
מעניקים אחריות להשפעה מרבית למשך שישה
חודשי גריבה עוקבים.

הנחיות שימוש
ציפורניים וטבעות חדות גורמות במהירות לפגמים.
לכן ,מומלץ ללבוש תמיד כפפות מיוחדות בזמן
הגריבה והפשיטה של הגרביים .אם בולטים חוטים
בחלק הפנימי של הגרב ,אל תחתוך אותם .צמצם
את הטיפול בעור לשימוש בערב בלבד.
 SIGVARIS TRADITIONALמכיל לטקס,
שאינו בא במגע ישיר עם העור .כדי לשמור
על אורך החיים של  ,TRADITIONALהגן עליו
מפני משחות ,שמנים ,שומן וחימום מוגבר.
בהשוואה למוצר זה ,כל יתר הדגמים הם במידה
רבה בלתי-רגישים.

סיכונים ותופעות לוואי
גרבי לחץ רפואיים יכולים לגרום ,במיוחד במקרה
של שימוש לקוי ,לנגע בעור ולפגיעה בהספקת דם
עורקית.

גריבה )ראה העמוד האחורי(
יש לגרוב את הגרב בעת הקימה ,לאחר היעלמות
הנפיחות ברגליים .הקפד לעשות זאת כאשר
הרגליים יבשות) .איור  :(1-5החלק את הגרב מעל
לעקב .אל תמשוך אותו למעלה .במקום זאת ,חלק
את הסריג באופן אחיד על הרגל תוך שימוש
בכפפות .בכפות ידיים פרושות ,דחק את הסריג
כלפי הברך וחלק אותו באופן רציף ואחיד.

התוויות-נגד מוחלטות
טרשת עורקים קשה )שלבים מתקדמים של מחלת
העורקים ההיקפיים( .הצטברויות מים וקוצר נשימה
גם במצבי מנוחה )אי-ספיקת לב בלתי מאוזנת(.
דלקות בדליות כתוצאה ממיקרואורגניזמים )דלקת
ורידים ספטית( .צורה קשה במיוחד של פקקת
ורידים ).(Phlegmasia cerulea dolens

פשיטה )ראה העמוד האחורי(
)איורים  :(6/7החזק את הקצה העליון של הגרביים
תוך שימוש בכפפות ,ומשוך אותם כלפי מטה עד
לעקב .החלק את הסריג מעל לעקב בכפות ידיים
פרושות.

התוויות-נגד יחסיות
מחלות עור "מרטיבות" .אי-סבולת לחומר של גרבי
הלחץ .ליקויי רגישות בגפיים כתוצאה מנזק בעצבים
או הרס שלהם )שלבים מתקדמים של נוירופתיה
היקפית( .מחלה דלקתית במפרקים )דלקת מפרקים
שיגרונית( .ליקויים בהספקת הדם העורקית .בצקת
לימפטית וליפאדמה שלב  2ומעלה.

מיקום נכון
גרבי הברך ממוקמים בצורה נכונה כאשר סיומת
הסריג נמצאת במרחק רוחב שתי אצבעות מתחת
לגומץ בית הברך .במקרה של גרבי חצי-ירך עד
למרכז הירך ,ובמקרה של גרבי ירך עד למרחק
רוחב חמש אצבעות מתחת לעכוז.

אסור לגרוב גרבי לחץ רפואיים על פצעים
פתוחים! ההתעלמות מההנחיות עלולה לגרום
להגבלת האחריות.
קרא גם את המידע המובא בכתובת הבאה:
www.sigvaris.com/instructions
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To watch video instructions,
please visit our website:
www.sigvaris.com/videos

SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St.Gallen, Switzerland
Tel. +41 71 272 40 00, certified ISO 9001, EN ISO 13485
SIGVARIS GmbH, Dr.-Karl-Lenz-Strasse 35, 87700 Memmingen, Germany
Tel. +49 8331 757 0
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Tel. +43 1 877 69 12
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Tel. +39 800 178486
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Tel. +33 4 77 36 08 90, certified ISO 9001
SIGVARIS BRITAIN LTD., 1 Imperial Court, Magellan Close, Andover, SP10 5NT, Great Britain
Phone +44 1264 326 666
SIGVARIS (Australia) Pty. Ltd., 207 Victoria Street, West Melbourne VIC 3003, Australia
Phone 130 SIGVARIS (1300 744 827)
SIGVARIS AG (DMCC Branch), Unit No: AG-05-C, Silver (AG) Tower, Jumeirah Lakes Towers, Dubai – United Arab Emirates
Phone +971 4 558 6265
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