DUTCH / NEDERLANDS
Deze handleiding bevat belangrijke informatie
over uw compressiekous van SIGVARIS.
Gebruiksaanwijzing

Belangrijke informatie
Door de arts aanbevolen en correct aangepast,
ontstaan er bij compressiekousen meestal geen
bijwerkingen. Bij patiënten met overgevoeligheid
kunnen drukplaatsen of aantasting van de
doorbloeding door compressie onopgemerkt blijven.
Daarom wordt aangeraden de voeten op eventuele
drukplaatsen, tekenen van doorbloedingsstoringen
of nieuw huidletsel te controleren. Als u deze
vaststelt, mag de kous niet meer worden gedragen.
Bovendien is het in dergelijke situaties raadzaam
een arts te raadplegen. Wij adviseren medische
compressiekousen in overleg met een arts (specialist)
te gebruiken. Controleonderzoeken door een arts zijn
belangrijk en moeten altijd worden uitgevoerd. De
bewaardatum is met het symbool van een zandloper
op de verpakking afgedrukt. Wij garanderen een
maximale werking voor de daaropvolgende 6
maanden.

DUTCH / NEDERLANDS

Werking van medische compressiekousen
Compressietherapie is de basis van de behandeling
van veneuze aandoeningen, van het lymf- en van
het lipoedeem. Door zorgvuldig gecontroleerde druk
op het weefsel wordt de terugstroming van bloed in
de benen verbeterd en de lymfestroom verhoogd.
Tegelijkertijd wordt de microcirculatie en daardoor de
bloedtoevoer naar het weefsel verbeterd. De effecten
van de compressie zijn veelzijdig, o.a. vermindering
van oedemen, ondersteuning van de wondgenezing
(ulcus cruris) en vermindering van klachten bij
spataders en veneuze huidveranderingen.
Nadere, uitvoerige informatie vindt u op de
SIGVARIS homepage: www.sigvaris.com
Instructies voor gebruik
Scherpe vingernagels en ringen met scherpe
randen veroorzaken snel defecten. Het is daarom
noodzakelijk om bij het aan- en uittrekken altijd
speciale handschoenen te dragen. Eventuele
uitstekende draden binnen in de kous niet afknippen.
Beperk de huidverzorging tot het gebruik 's avonds.

Risico’s en bijwerkingen
Medische compressiekousen kunnen vooral bij
ondeskundig gebruik huidlaesies en aantasting
van de arteriële doorbloeding veroorzaken.
Absolute contra-indicaties
Duidelijke aderverkalkingen (voortgeschreden
perifere arteriële afsluiting). Vochtophopingen en
ademhalingsproblemen die reeds bij rust ontstaan
(decompensatio cordis). Door micro-organismen
ontstoken aders (septische flebitis). Bijzonder ernstig
verloop van een veneuze trombose (flegmasia
caerulea dolens).

De SIGVARIS TRADITIONAL bevat latex, dat
niet direct met de huid in aanraking komt.
Bescherm de TRADITIONAL tegen zalf, olie, vetten
en grote warmte-inwerking, zodat de lange
levensduur behouden blijft. Alle andere modellen
zijn grotendeels ongevoelig voor deze producten.
Aantrekken (zie achterkant)
Aantrekken bij het opstaan als de zwelling in uw
benen is verminderd. Let erop dat uw benen droog
zijn. (Afb. 1-5): Kous over uw hak schuiven.
Niet omhoog trekken, maar de stof met uw
handschoenen gelijkmatig over het been
verdelen. Naar de knie toe de stof altijd met
platte handen omhoog schuiven en steeds
gelijkmatig verdelen.

Relatieve contra-indicaties
Vochtafgevende huidaandoeningen (dermatosen).
Intolerantie voor het compressiekousmateriaal.
Overgevoeligheid van de ledematen (extremiteiten)
door (onherstelbaar) beschadigde zenuwen
(voortgeschreden perifere neuropathie).
Ontstekingsaandoening van de gewrichten
(reumatoïde artritis). Doorbloedingsstoornissen
van de slagaders. Lymfoedeem of lipoedeem
stadium 2 en hoger.

Uittrekken (zie achterkant)
(Afb. 6/7): De kousen met handschoenen aan de
bovenste rand vastpakken en tot aan de hak omlaag
trekken. De stof met vlakke handen over de hak
schuiven.

Medische compressiekousen mogen niet op open
wonden worden gedragen! Het niet opvolgen van
de aanwijzingen kan de aansprakelijkheid beperken.
Meer informatie vindt u op:
www.sigvaris.com/instructions

Juiste positie
De kniekous zit juist als de bovenrand 2 vingers breed
onder de knieholte eindigt. Bij halfbeenkousen tot
aan het midden van het bovenbeen & lieskousen tot 5
vingers breed onder de billen/het kruis.
Juiste verzorging
Was de kousen dagelijks op max. 40 °C met een
programma voor fijne was in de wasmachine in een
waszakje. Gebruik voor het wassen een fijnwasmiddel
zonder wasverzachter. Voor een maximale levensduur
van het product wordt het gebruik van een droger/
verwarming afgeraden (let op het etiket). Niet strijken,
niet chemisch reinigen. Bewaar SIGVARIS kousen
droog bij kamertemperatuur en buiten direct zonlicht.
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To watch video instructions,
please visit our website:
www.sigvaris.com/videos
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