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Podkolanówki uciskowe CLASSIC CCL 1 PANI TERESA
 

Cena: 41,49 zł

Opis słownikowy

Producent SIGVARIS

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Postać

Podkolanówki uciskowe (I klasa kompresji)

Opakowanie

1 para

Opis

Medyczne wyroby uciskowe zapewniają starannie kontrolowany ucisk, który poprawia przepływ krwi w dolnych kończynach i zwiększa
przepływ chłonki, poprawiając jednocześnie zaopatrzenie tkanek i mikrokrążenie. Stosowanie kompresji pomaga m.in. redukować
obrzęki, wspomaga gojenie ran (owrzodzenia podudzia) i łagodzi dolegliwości w przypadku żylaków i uwarunkowanych żylnie zmian
skórnych.

Wskazania

Wyroby medyczne PANI TERESA CLASSIC CCL 1 stosowane są w terapii kompresyjnej dolnych kończyn. Produkty przeznaczone są do
długotrwałego leczenia, jak również do uciskania i zwężania średnicy żył.

Dopasowanie wyrobu:

W celu właściwego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodów miejsca wskazanego w tabeli, po czym dobrać wymiar
rozmiar.
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Przeciwwskazania

Przeciwwskazania bezwzględne:

Ciężkie zwapnienia tętnic (zaawansowana niedrożność tętnic obwodowych). Nagromadzenie wody i duszności, występujące już w
stanie spoczynku (niewyrównana niewydolność serca). Zapalenie żył wywołane mikroorganizmami (septyczne zapalenie żył).
Szczególnie ciężka postać zakrzepicy żył (bolesny obrzęk siniczy).

Względne przeciwwskazania:

Sączące choroby skóry (dermatozy). Nietolerancja materiału, z którego jest wykonany wyrób. Zaburzenia czucia w obrębie kończyn
wskutek uszkodzonych lub zniszczonych nerwów (zaawansowana neuroterapia obwodowa). Choroba zapalna stawów, reumatoidalne
zapalenie stawów. Zaburzenia krążenia krwi w tętnicach. Obrzęk limfatyczny lub obrzęk lipidowy w stadium 2 lub wyższym.

Ostrzeżenia

Stosowanie wyrobów medycznych pończoszniczych o działaniu uściskowym należy skonsultować ze specjalistą.
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 Parametry

Długość długie, krótkie

Kolor jasny beż, beż, ciemny beż, czarny, grafit

Palce palce otwarte, palce zamknięte

Rozmiar S, M, L, XL
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