THAI / ภาษาไทย
คำ�แนะนำ�นี้จะอธิบายหมายเหตุที่สำ�คัญเกี่ยว
กับถุงน่องแบบรัดเพิ่มความดันของ SIGVARIS

SIGVARIS ให ้แห ้งภายในอุณหภูมห
ิ ้องโดยอย่าให ้
โดนแสงแดดโดยตรง

ผลทางการแพทย์ของถุงน่องแบบรัดเพิ่มความ
ดัน
การบ�ำบัดความดันเป็ นพืน
้ ฐานของการรักษาโรคที่
ส่งผลต่อเส ้นโลหิตด�ำ และภาวะบวมน�้ ำเหลืองหรือ
น�้ ำเหลืองคลัง่ ด ้วยการควบคุมความดันอย่าง
ระมัดระวังกับเนือ
้ เยือ
่ จะช่วยปรับแก ้ไขการไหลย ้อน
กลับของเลือดให ้ดีขน
ึ้ และเพิม
่ อัตราการไหลเวียน
ของน�้ ำเหลือง ในขณะเดียวกันยังช่วยปรับในการ
ไหลเวียนในเส ้นเลือดฝอยและภายในเนือ
้ เยือ
่ ให ้ดี
ขึน
้ ผลทีเ่ กิดขึน
้ จากความดันนัน
้ มีหลายอย่าง
มากมาย อาทิเช่น ลดอาการบวมน�้ ำและช่วย
สนับสนุน การรักษาบาดแผล (แผลกดทับทีข
่ า) รวม
ถึงป้ องกันอาการเส ้นเลือดขอดและการเปลีย
่ นแปลง
ของเส ้นเลือดด�ำบนผิวหนัง
ดูข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีห
่ น ้าโฮมเพจ SIGVARIS:
www.sigvaris.com

หมายเหตุส�ำคัญ
ได ้รับการแนะน� ำจากหมอและมีการปรับใช ้อย่าง
เหมาะสม โดยปกติถงุ น่องแบบรัดเพิม
่ ความดันจะ
ไม่มผ
ี ลข ้างเคียงใดๆ ในคนไข ้ทีร่ ู ้สึกถึงอาการผิด
ปกติ อาจมีรอยกดทับหรือความผิดปกติในการ
หมุนเวียนของเลือดจากการบีบรัดทีไ่ ม่สงั เกตเห็น
ดังนัน
้ ขอแนะน� ำว่าให ้ตรวจสอบถึงรอยกดทับทีเ่ ท ้า
รอยการหมุนเวียนของเลือดทีแ
่ ย่ลงหรือบาดแผล
ผิวหนังทีเ่ กิดขึน
้ ใหม่ หากพบสิง่ ปกติ ไม่ควรสวมถุง
น่องต่อ จากนัน
้ แนะน� ำให ้ไปปรึกษาแพทย์ ขอ
แนะน� ำให ้ใช ้ถุงน่องแบบรัดเพิม
่ ความดันเพือ
่ การ
รักษาตามค�ำอธิบายทางการแพทย์ (เฉพาะทาง)
การควบคุมตรวจสอบโดยแพทย์เป็ นสิง่ ส�ำคัญและ
จ�ำเป็ นต ้องท�ำความเข ้าใจ วันทีอ
่ ายุการเก็บรักษาจะ
ิ
ประทับอยูก
่ บ
ั ตราสัญลักษณ์นาฬกาทรายบนบรรจุ
ภัณฑ์ เรารับประกันผลสูงสุดส�ำหรับการสวมใส่เป็ น
ระยะเวลาติดต่อกัน 6 เดือน

หมายเหตุการใช ้งาน

THAI / ภาษาไทย

ค�ำแนะน�ำการใช้งาน
เล็บมือทีแ
่ หลมและแหวนทีค
่ มท�ำให ้มีการช�ำรุดเสีย
หายอย่างรวดเร็ว ดังนัน
้ จึงต ้องระมัดระมัดเป็ นพิเศษ
ในช่วงทีใ่ ส่และถอด ถุงเท้าอยู่เสมอ อย่าตัดเส ้น
ด ้ายภายในถุงน่องทีอ
่ าจมีอยูก
่ อ
่ นหน ้าออก ช่วยลด
การใช ้ครีมบ�ำรุงผิวในการใช ้งานตอนเย็น

อันตรายและผลข้างเคียง
หากใช ้งานถุงน่องแบบรัดเพิม
่ ความดันเพือ
่ การ
รักษาอย่างไม่ถก
ู ต ้อง อาจท�ำให ้เกิดรอยบาดเจ็บที่
ผิวหนังและรอยการหมุนเวียนของเส ้นเลือดแดงทีด
่ ู
แย่ลง

SIGVARIS TRADITIONAL ประกอบไป
ด้วยยางลาเท็กซ์ ซึ่งไม่ได้มีการสัมผัสกับ
ผิวหนังโดยตรง อย่าให้ TRADITIONAL เปื้อน
โดนคราบขี้ผึ้ง น้ำ�มัน ไขมัน หรือกระทบกับความ
ร้อนโดยตรง เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
จะอธิบายรูปแบบอื่นทั้งหมดเกี่ยวกับของ
ผลิตภัณฑ์นี้

โรคหรือสภาวะที่ห้ามใช้
โรคหลอดเลือดแดงแข็งอย่างรุนแรง (กลายเป็นโรค
หลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบในเวลาต่อมา) ภาวะ
น้ำ�คั่งและการหายใจลำ�บากที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว
(ภาวะหัวใจล้มเหลว) เส้นเลือดดำ�อักเสบจาก
แบคทีเรีย (ภาวะติดเชื้อ) การลุกลามของอาการ
ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ� (Phlegmasia
coerulea dolens) อย่างฉับพลัน

การสวมใส่ (ดูที่หน้าหลัง)
เมือ
่ สวมใส่ในขณะทีย
่ น
ื จะลดการบวมอักเสบกับขา
ของคุณ ตรวจสอบดูให ้ดีวา่ ขาของคุณแห ้งแล ้ว
(ภาพ 1-5): ดึงร่นถุงน่องขึน
้ มาเหนือส ้นเท ้าของ
คุณ อย่าดึงสูงขึน
้ มา แต่กระจายรอยถักที่ขาให้ทั่ว
เท่ากันด้วยถุงมือ ส�ำหรับการใส่เข ้ากับหัวเข่า ให ้
เลือ
่ นผ ้าถักขึน
้ มาโดยพลิกมือให ้เสมอกันและจัดให ้
กระจายทัว่ เท่ากัน

โรคหรือสภาวะที่ไม่ควรใช้
บาดแผลผิวหนังที่เปียก (โรคผิวหนัง) ความเข้ากัน
ไม่ได้กับวัสดุของถุงน่องแบบรัดเพิ่มความดัน ความ
ผิดปกติในการรับรู้ของส่วนแขนหรือขา (ส่วนที่ยื่น
ออกมาจากร่างกาย) จากเส้นประสาทถูกทำ�ลาย
หรือชำ�รุดเสียหาย (กลายเป็นโรคปลายเส้นประสาท
อักเสบในเวลาต่อมา) ภาวะการอักเสบของข้อต่อ
(โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์) การไหลเวียนของ
เส้นเลือดแดงที่ผิดปกติ การคั่งของน้ำ�เหลือง
ระดับ 2 หรือสูงกว่า

การถอดออก (ดูหน้าหลัง)
(ภาพ 6/7): จับถุงน่องทีข
่ อบด ้านบนด ้วยถุงมือ
และดึงลงไปด ้านล่างจนถึงสนเท ้า ดึงร่นผ ้าถักผ่าน
ขึน
้ มาเหนือส ้นเท ้าโดยให ้มือเสมอกัน

ห ้ามสวมใส่ถงุ น่องแบบบีดรัดเพิม
่ ความดันเมือ
่ มี
บาดแผลเปิ ด การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำอาจการ
ปฏิเสธความรับผิดชอบได ้
อ่านข ้อมูลได ้ที:่
www.sigvaris.com/instructions

ต�ำแหน่งที่ถูกต้อง
ถุงน่องผ ้าทอจะอยูใ่ นต�ำแหน่งทีต
่ ้อง เมือ
่ ขอบรอย
้ สุดทีด
ถักกว ้าง 2 นิว้ มือไปสิน
่ ้านล่างแอ่งข ้อพับเข่า
ในส่วนถุงน่องช่วงครึง่ ขาจนถึงตรงกลางส่วนขาด ้าน
บนจะกว ้างจนถึง 5 นิว้ มือทีด
่ ้านล่างบัน
้ ท ้าย/ขาหนีบ
การดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
้ ผ ้าที่
ซักถุงน่องทุกวันด ้วยโปรแกรมถนอมเสือ
อุณหภูม ิ 40 °C ในเครือ
่ งซักผ ้า และใช ้ถุงซักถนอม
ผ ้าด ้วย ให ้ใช ้ผงซักฟอกแบบอ่อนโยนและไม่ต ้องใส่
น�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ผลิตภัณฑ์ได ้
ยาวนานทีส
่ ด
ุ ไม่แนะน� ำให ้น� ำเข ้าเครือ
่ งอบผ ้า/
เครือ
่ งท�ำความร ้อน (ตรวจดูทป
ี่ ้ ายฉลาก) ห ้ามน� ำไป
รีดและท�ำความสะอาดด ้วยสารเคมี ตากถุงน่อง
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To watch video instructions,
please visit our website:
www.sigvaris.com/videos
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