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Jobst, Travel Podkolanówki czarne uciskowe CCL1 - 1 klasa
kompresji, rozmiar 4
 

Cena: 69,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ESSITY POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Czym wyróżniają się podkolanówki Jobst Travel:

Idealne w podróży - stworzone specjalnie dla osób odbywających wielogodzinne podróże
Zmniejszają uczucie opuchniętych nóg - przynoszą ulgę, gdy pojawia się uczucie ciężkich i opuchniętych nóg
Oddychające - materiał przepuszcza powietrze, zapewniając komfort noszenia przez cały dzień
Odprowadzające wilgoć - pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień

Właściwości

Klasa kompresji: 1 (15-20 mmHg)
Przeznaczone dla kobiet i mężczyzn
Występują w wersji z palcami zamkniętymi
Miękkie w dotyku dzięki mieszance delikatnych włókien
Występują w kolorach czarnym i beżowym

Wskazania

Żylaki pierwotne i wtórne oraz żylaki i obrzęki w okresie ciąży
Niewydolność żył głównych
Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchowne) oraz stany po wyleczonym zapaleniu żył
Profilaktycznie w celu zapobiegania zakrzepicy i w stanach po przebytej zakrzepicy
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Zespół pozakrzepicowy
Chroniczna niewydolność żył od I do III stadium według Widmera
Obrzęk pooperacyjny i pourazowy
Obrzęk limfatyczny i lipemiczny
Cykliczne obrzęki samoistne
Angiodysplazja
Pomocniczo w leczeniu stwardnienia naczyń i po operacjach żył
Zatory w wyniku unieruchomienia (artogeniczny zespół zatorowy, niedowład i częściowy niedowład kończyn)

Jak dobrać odpowiedni rozmiar?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być
zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach
kończyn dolnych.

Sposób zakładania

Nakładanie podkolanówek medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od
palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po
nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco naprężenie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić
wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować pięty, nosić właściwe
obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć podkolanówek czymś ostrym.

Sposób czyszczenia i przechowywania

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy
prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

Bezwględne przeciwwskazania

Zaawansowana obwodowa niedrożność tętnic
Niewyrównana niewydolność serca
Septyczne zapalenie żył
Phlegmasia coerulea dolens

Względne przeciwwskazania

Sączące dermatozy
Uczulenie na materiał, z którego wykonana jest pończocha uciskowa
Zaburzenia czucia w kończynach
Zaawansowana neuropatia obwodowa (np. cukrzyca)
Pierwotne rozległe zapalenie stawów
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