Kullanım Bilgileri:
Giyme Çıkarma Bakım
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Önemli uyarılar
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n
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TRADITIONAL kompresyon çorabı nasıl çıkarılır?

ULCER X ürününü açık yaralar üzerinde kullanmayınız. Yaraların üzeri
uygun pansuman malzemeleriyle kapatılmış olmalıdır.

7. TRADITIONAL kompresyon çorabını çıkarmak için üst kenarından tutunuz
ve topuğunuz üzerinden neredeyse ayağınızın ucuna kadar çekiniz.

Çorapları giyip çıkarırken lütfen her zaman SIGVARIS’in özel lastik
eldivenlerini kullanınız. Bu eldivenler sayesinde çorapları çok daha
az güç sarf ederek giyebilirsiniz ve kompresyon çoraplarının özel
kumaşını korumuş olursunuz.

8. Avuç içlerinizle düzleştiren hareketlerle ayak tarağınızın ve topuğunuzun
üzerinden çift katlı çorabı ayağınızın ucuna doğru itiniz.

Alt çorabın 24 saat boyunca üzerinizde kalması gerekiyor. Onun üzerine
giyilecek üst çorabın ise yataktan kalktığınızda giymeniz ve yatmadan
önce çıkarmanız gerekiyor.
SIGVARIS ULCER X ürünü yalnızca bir doktorun yazdığı reçete ile
kullanmanız gerekiyor.

Doğru bakım
n

n

Çorabın içerisinde bulunan ve dikişten sarkan iplikleri kesmeyiniz.
TRADITIONAL kompresyon çorabınızı merhem ve kremlerden ve vücut
losyonu dâhil sıvı ve katı yağlardan, doğrudan güneş ışığından,
yoğun ışıktan ve yüksek ısıdan koruyunuz. Alt çorap ise merhem ve
kremlerden, sıvı ve katı yağlardan ve ultraviyole ışınlarından büyük
ölçüde etkilenmez.

Alt çorap nasıl giyilir?
1. Alt çorabı ayak bileğiniz hizasında tersyüz ediniz ve tıpkı bir şoset
gibi dikkatli bir şekilde ayak tarağınızın ve topuğunuzun üzerinden
geçiriniz. Bu tersyüz etme tekniği sayesinde, pansuman malzemesinin
yerinden çıkmamasından emin olabilirsiniz.
2. Alt çorabı üst lastiğinden tutunuz ve onu dikkatli bir şekilde baldırınızın
ortasına kadar yukarı çekiniz.
3. Çorabın kumaşını, alt çorabı avuç içlerinizle düzleştiren hareketlerle
kademe kademe yukarı doğru itmek suretiyle baldırınıza dağıtınız.
Bu sayede kumaşı fazla güç sarf etmeden baldırınıza doğru bir
şekilde dağıtabilirsiniz.

TRADITIONAL kompresyon çorabı nasıl giyilir?
4. TRADITIONAL kompresyon çorabını ayak bileğiniz hizasında tersyüz
ediniz ve çorabı tıpkı bir şoset gibi dikkatli bir şekilde ayak tarağınızın
ve topuğunuzun üzerinden geçiriniz.
5. TRADITIONAL kompresyon çorabını üst lastiğinden tutunuz ve onu
baldırınızın ortasına kadar yukarı çekiniz.
6. Çorabın kumaşını, TRADITIONAL kompresyon çorabını avuç içlerinizle
düzleştiren hareketlerle kademe kademe yukarıya doğru itmek suretiyle
baldırınızına dağıtınız.

Her gün elde veya çamaşır makinesinde (hassas çamaşırlar)
en fazla 40 derecede (alt çorap: en fazla 60 derece) çamaşır
filesi içerisinde yıkayınız.
Elde yıkama için SIGVARIS WASHING SOLUTION (SIGVARIS
YIKAMA SOLÜSYONU) öneririz (yumuşatıcı kullanmayınız).
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Kurutucuda kurutmayınız.

n

Ütülemeyiniz.

n

Kuru temizlemeye vermeyiniz.
Kimyasal madde kullanmayınız.

Endikasyonlar:
Bacak ülserinin (kronik venöz yetmezliğin) açık yaranın iyileştirilmesinden
sonra tedavisi.

Kesin kontrendikasyonlar:
İlerlemiş periferik arter tıkanıklığı hastalığı, dekompanse kalp yetmezliği,
septik flebit, Phlegmasia coerulea dolens

Göreceli kontrendikasyonlar:
Belirgin sızıntılı dermatozlar, kompresyon çorabı malzemesi intoleransı,
kol veya bacakta ağır duyusal bozukluklar, ilerlemiş periferik nöropati
(örn. şeker hastalığında), primer kronik poliartrit.

Bu kaliteli SIGVARIS ürünü, doğrudan ciltle temas etmeyen,
işlenmiş birinci sınıf doğal kauçuk (lateks) içermektedir.

SIGVARIS kompresyon çoraplarının tıbbi faydası ve basıncı, usulüne göre kullanıldığı takdirde 6 aylık süreyle garanti edilmektedir.

