ROMANIAN / ROMÂNĂ
Aceste instrucțiuni vă oferă indicații importante
privind ciorapii compresivi de la SIGVARIS.
Indicații de utilizare

Indicații importante
Dacă sunt recomandați de către medic și ajustați
corect, ciorapii compresivi sunt de regulă lipsiți de
efecte secundare. În cazul pacienților cu sensibilitatea
afectată, locurile de compresiune sau dereglările de
circulație provocate de compresiune pot rămâne
neobservate. De aceea, se recomandă controlul
picioarelor pentru a depista eventuale locuri de
compresiune, semne de tulburare circulatorie
sau afecțiuni ale pielii nou apărute. Dacă acestea
pot fi observate, ciorapul nu mai trebuie purtat.
Suplimentar, se recomandă în astfel de situații
consultarea unui medic. Se recomandă utilizarea
ciorapilor compresivi medicinali după un consult de
specialitate. Controalele efectuate de medic sunt
importante și trebuie efectuate neapărat. Data de
valabilitate este marcată pe ambalaj cu simbolul
unei clepsidre. Garantăm un efect maxim pentru
următoarele 6 luni de purtare.

ROMANIAN / ROMÂNĂ

Efectul ciorapilor compresivi medicinali
Terapia prin compresie reprezintă baza tratamentului
afecțiunilor venoase, a limfedemului și a lipedemului.
Datorită presiunii atent controlate asupra țesuturilor,
refluxul de sânge de la nivelul picioarelor este
îmbunătățit și este sporit fluxul limfatic. Simultan
este îmbunătățită microcirculația și astfel alimentarea
țesuturilor. Efectele compresiunii sunt multiple: reduc
edemele, favorizează vindecarea rănilor (ulcer varicos)
și reduc afecțiunile în cazul varicelor și al modificărilor
venoase ale pielii.
Mai multe informații detaliate găsiți pe pagina de web
SIGVARIS: www.sigvaris.com
Manual de utilizare
Unghiile ascuțite și inelele cu margini ascuțite
provoacă rapid defecte. De aceea, în timpul îmbrăcării
și dezbrăcării este adecvată purtarea întotdeauna
a mănușilor speciale. Nu tăiați posibilele fire care
ies în afară în interiorul ciorapului. Reduceți folosirea
produselor de îngrijire a pielii la aplicările de seară.

Riscuri și efecte secundare
Ciorapii compresivi medicinali pot provoca, mai ales
în cazul unei manipulări incorecte, leziuni ale pielii și
o deteriorare a circulației arteriale.

SIGVARIS TRADITIONAL conține latex, care nu
ajunge în contact direct cu pielea. Feriți
modelul TRADITIONAL de contactul cu creme,
uleiuri, grăsimi și influența căldurii puternice, pentru
a-i păstra durata lungă de viață. Toate celelalte
modele nu sunt sensibile în mare măsură la
contactul cu aceste produse.

Contraindicații absolute
Arterioscleroză pronunțată (ocluziune arterială
periferică avansată). Retenție de apă și dispnee
care apar deja în stare de repaus (insuficiență
cardiacă decompensată). Inflamația venelor din
cauza microorganismelor (flebită septică). Formă de
evoluție deosebit de dificilă a unei tromboze venoase
(phlegmasia coerulea dolens).

Îmbrăcarea (a se vedea pe verso)
Îmbrăcați-i atunci când vă treziți și picioarele
dumneavoastră sunt dezumflate. Aveți grijă
ca picioarele dumneavoastră să fie uscate.
(Imaginile 1-5): Trageți ciorapul peste călcâi.
Nu trageți în sus, ci purtând mănuși distribuiți
țesătura uniform pe picior. Împingeți țesătura
spre genunchi în sus întotdeauna cu mâinile așezate
orizontal și distribuiți permanent uniform.

Contraindicații relative
Afecțiuni dermatologice umede (dermatoze).
Intoleranță la materialul ciorapului compresiv.
Dereglări ale sensibilității membrelor (extremităților)
ca urmare a deteriorării sau distrugerii nervilor
(neuropatie periferică avansată). Afecțiune
inflamatorie a articulațiilor (artrită reumatoidă).
Tulburări de circulație arterială. Limfedem sau lipedem
stadiul 2 și mai avansat.

Dezbrăcarea (a se vedea pe verso)
(Imaginile 6/7): prindeți ciorapii cu mănușile de
marginea superioară și trageți-i în sus până la călcâi.
Trageți țesătura peste călcâi ținând palmele orizontal.

Este interzisă purtarea ciorapilor compresivi
medicinali pe răni deschise! Nerespectarea
indicațiilor poate duce la limitarea răspunderii.
Citiți și pe: www.sigvaris.com/instructions

Așezarea corectă
Ciorapul este corect așezat până la genunchi dacă
banda de sus se termină cu o lățime de 2 degete
sub regiunea poplitee. În cazul ciorapilor până la
jumătatea coapsei și de coapsă până la o lățime de
5 degete sub șezut.
Întreținerea corectă
Spălați ciorapii zilnic la max. 40 °C la programul
pentru rufe delicate în săculeț în mașina de spălat
rufe. Pentru spălare utilizați un detergent pentru
rufe delicate, fără balsam. Pentru o durată de viață
maximă a produsului nu se recomandă utilizarea
uscătorului de rufe/încălzirii (respectați eticheta).
Nu se calcă, nu se curăță chimic. Păstrați ciorapii
SIGVARIS într-un loc uscat, la temperatura camerei,
feriți de lumina directă a soarelui.
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To watch video instructions,
please visit our website:
www.sigvaris.com/videos
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