NORWEGIAN / NORSK
Denne veiledningen inneholder viktig
informasjon om kompresjonsstrømpen
fra SIGVARIS.

Bruksanvisning

Viktig informasjon
Når legen har anbefalt kompresjonsstrømper og
tilpasset dem korrekt, har de som regel ingen
bivirkninger. Hos pasienter med forstyrret følsomhet
kan det hende at trykkpunkter eller en reduksjon
av blodsirkulasjonen på grunn av kompresjon, ikke
merkes. Det anbefales derfor at føttene kontrolleres
med hensyn til eventuelle trykkpunkter, tegn på
forstyrrelser i blodsirkulasjonen eller hudskader
som har oppstått nylig. Hvis slikt oppdages, skal
strømpen ikke lenger brukes. I tillegg anbefales det
å oppsøke lege i slike situasjoner. Det anbefales å
bruke medisinske kompresjonsstrømper etter en
(fag-)medisinsk avklaring. Kontrollundersøkelser
utført av en lege er viktig og må gjennomføres.
Lagringsbestandigheten er merket med et
timeglassymbol på emballasjen. Vi garanterer en
maksimal virkning i 6 måneder etter at de tas i bruk.

NORWEGIAN / NORSK

Virkningen til medisinsk kompresjonsstrømpe
Kompresjonsterapi er grunnlaget for behandlingen
av venøse sykdommer, lymfeødem og lipødem.
Ved hjelp av nøye kontrollert trykk på vevet blir
blodtilbakestrømningen i beina forbedret og
lymfeflyten økt. Samtidig blir mikrosirkulasjonen og
dermed også forsyningen til vevet forbedret. Effekten
til kompresjonen er mangfoldig. Den reduserer blant
annet ødemer, fremmer sårtilhelingen (ulcus cruris)
og forminsker plagene ved åreknuter og venøse
hudforandringer.
Du finner mer, omfattende informasjon på
hjemmesiden til SIGVARIS: www.sigvaris.com
Bruksanvisning
Skarpe negler og ringer med skarpe kanter kan fort
skade strømpene. Det er derfor lurt alltid å bruke
spesialhansker når du tar dem på og av. Du må ikke
klippe av eventuelle tråder som stikker ut på innsiden
av strømpen. Reduser hudpleien til kun på kvelden.

Risikoer og bivirkninger
Medisinske kompresjonsstrømper kan
forårsake hudskader og redusere den arterielle
blodsirkulasjonen, spesielt ved feil håndtering.

SIGVARIS TRADITIONAL inneholder lateks
som ikke kommer i direkte berøring med
huden. Beskytt TRADITIONAL mot salver, oljer, fett
og stor varmepåvirkning for å ivareta den lange
levetiden. Alle andre modeller blir stort sett ikke
negativt påvirket av disse produktene.

Absolutte kontraindikasjoner
Utpregede åreforkalkninger (avansert perifer
arteriell okklusiv sykdom). Vannansamlinger
og pusteproblemer som oppstår når du er i ro
(hjertesvikt). Betennelse i venene forårsaket av
mikroorganismer (septisk flebitt). Svært alvorlig form
for dyp venetrombose (phlegmasia coerulea dolens).

Ta på (se baksiden)
Ta på strømpene når du står opp hvis bena ikke er
hovne. Pass på at bena dine er tørre. (Bilde 1-5):
Trekk strømpen over hælen. Ikke trekk den helt opp,
men bruk hansker og fordel stoffet jevnt over
benet. Skyv stoffet opp til kneet med håndflatene,
og fordel det samtidig jevnt.

Relative kontraindikasjoner
Væskende hudsykdommer (dermatoser). Intoleranse
for materialet i kompresjonsstrømpen. Følsomhetstap
i lemmer (ekstremiteter) på grunn av skadde eller
ødelagte nerver (fremskreden perifer neuropati).
Betennelsessykdom i leddene (reumatoid artritt).
Forstyrrelser i blodsirkulasjonen i arteriene.
Lymfeødem eller lipødem stadium 2 og høyere.

Ta av (se baksiden)
(Bilde 6/7): Bruk hansker og ta tak i den øverste
kanten av strømpen og trekk den ned til hælen.
Stryk stoffet over hælen med håndflatene.

Medisinske kompresjonsstrømper må ikke brukes
på åpne sår! Hvis instruksjonene ikke følges, kan
erstatningsansvaret begrenses.
Les også på: www.sigvaris.com/instructions

Riktig plassering
Knestrømpen sitter riktig når overkanten slutter
2 fingerbredder under kneskålen. Ved korte
lårstrømper skal den øverste kanten slutte midt
på låret, og ved lange lårstrømper skal den slutte
5 fingerbredder under bakenden/skrittet.
Korrekt pleie
Vask strømpen daglig i vaskemaskinen på finvask
ved maks. 40 °C. Bruk en vaskepose. Bruk et mildt
vaskepulver når du skal vaske strømpen, og ikke
bruk tøymykner. For å sikre at produktet varer lengst
mulig, anbefales det ikke å bruke tørketrommel (se
etiketten). Må ikke strykes og ikke renses kjemisk.
SIGVARIS-strømper må oppbevares tørt ved
romtemperatur og ikke i direkte sollys.
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To watch video instructions,
please visit our website:
www.sigvaris.com/videos
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