
 

 

Általános tájékoztató 

 

A nyirokdrenázzsal, bőrápolással és mozgásterápián túl a kompresszió az ödéma 

terápiájának központi eleme. A komplex fizikális ödématerápia során ajánlott 

síkkötött eszközök olyan rövid megnyúlású anyagokból készülnek, amelyeket 

speciálisan a betegek igényei szerint gyártunk. 

 

A terápiás hatást biztosító, bőrbarát alapanyagok mellett mindenekelőtt az 

anatómiai körvonalakhoz való optimális illeszkedés és a minőségi gyártás 

biztosítja a viselhetőséget. A kezelés alapja annak biztosítása, hogy a betegek 

öntudatosan és rendszeresen viseljék a kompressziós ruházatukat, legyen szó 

akár harisnyanadrágról, lábtyűről, karharisnyáról vagy kabátról. 

A LYMPHATREX® növeli az elfogadást kényelmesen viselete, az ízületek 

környékének varrásmentes anatómiai formázottsága, lélegző anyaga és diszkrét 

színei által. 

  

A THUASNE testreszabott megoldásokat kínál az alsó és felső végtagok, valamint 

a felsőtest számára. Segítőkész ügyfélszolgálatunk szakértő tanácsokkal áll a 

páciensek rendelkezésére a betegség gyakran rendkívül megterhelő kezelésével, 

a méretvétellel vagy a szállítással kapcsolatos kérdésekben. 

 

A kompressziós terápia jelentősége és hatása 

Nyiroködémás betegeknek a komplex fizikális ödématerápia során elért 

eredmények megőrzése és a nyirokfolyadék az érintett testrészbe való 

visszaáramlásának megelőzése végett kompressziós öltözet folyamatos 

viseletére van szükségük. Az ödéma mértékétől függően a kompressziós 

nyomásnak és az anyagminőségnek ennek megfelelően erősnek kell lennie. 

A kompressziós nyomás támogatja a nyirokrendszert, elsősorban a 

nyirokfolyadék felvételét és továbbítását. Felerősíti az izompumpa és az artériás 

pulzus hatását is.  

Az anyag masszírozó hatást fejti ki: ez elősegíti az optimális mikro-áramlást, és 

ezáltal stimulálja a nyirokelvezetést.  



 

 

 

 

izompumpa   artériás pulzus 

 

A kompressziós terápia kezdete 

Célszerű a kompressziós terápiát a lehető legkorábbi stádiumban elkezdeni 

annak érdekében, hogy pozitívan befolyásolhassuk a betegség lefolyását. A 

méretvételre a csökkentő terápia vége felé kerüljön sor. Ha ezután azonnal 

elkezdi a kompressziós ruha következetes viseletét, nagymértékben hozzá tud 

járulni a terápia sikeréhez.  

 

A kompressziós terápia időtartama 

A kompressziós terápia során sok türelemre és kitartásra lesz szüksége. Csak 

következetes ruhaviselettel lehet garantálni a kezelés sikerét.  

Ügyeljen arra, hogy a ruha megfelelően illeszkedjen, és ne csak az első próbánál. 

Ha a kompressziós terápia során jelentős súlyváltozáson megy keresztül, 

ellenőriztesse forgalmazójánál az öltözetet. Csak a jól illeszkedő kompressziós 

öltözet felel meg a célnak. Ezért megkérjük Önt, hogy: 

 Rendszeresen ellenőriztesse körméreteit kereskedőjénél 

 Megváltozott méretek esetén egy bizonyos eltérés felett új kompressziós 

öltözetet kell készíttetni 

 Javasoljuk, hogy 6 havonta cserélje le öltözetét. 

 

Napi viselési idő 

A kompressziós ruhát általában az aktívan töltött ébrenléti idő alatt kell viselni, 

felkeléstől lefekvésig. Azonban mindenben kövesse kezelőorvosa utasításait. 

Mosakodás, fürdés, bőrhidratálás idejére leveheti az öltözetet. Uszodában sem 

kell viselnie.  

Ha bármi rendellenességet észlel, például bőrpír, fájdalom vagy melegség-érzet, 

azonnal lépjen kapcsolatba kezelőorvosával! 



A kompressziós öltözetek karbantartása 

A kompressziós öltözeteket lehetőleg naponta mossa ki. Nemcsak a 

kenőcsmaradványok és a szövetekben felgyülemlett zsír miatt, hanem a szőrök, 

az izzadság, a por és más, a bőrrel érintkezésbe lépő szennyeződések miatt is. A 

rendszeres mosás segít megelőzni a fertőzéseket és a ruha elhasználódását. 

Ahhoz, hogy ne kelljen felfüggeszteni a kompressziós terápiát, a mosás és 

szárítás idejére, szüksége lesz egy tartalék ruhára. Mossa az öltözetet kézzel, 

kifordítva és csak finom mosószerrel, illetve kímélő programon, 40 ° C-on géppel 

is mosható. 

 

Élettartam: 

A gyártó 6 hónap kihordási időt javasol. Ez idő alatt ugyanis a bőrápoló kenőcsök 

használata (ami nem tiltott) és a gyakori mosás következtében veszíthet az anyag 

az eredeti rugalmasságából. 6 hónapra 2 termék felírását javasoljuk, mivel így 

biztosítható a folyamatos viselet a mosások idejére. A termék és a kiegészítők 

meghibásodását a szavatosság keretein belül orvosoljuk. 

 

Alapanyagok műszaki paraméterei: 

Fine 2. o.   49 % poliamid, 33 % tergal, 18 % elasztán 

Poly 2. o.   82 % poliamid, 18 % elasztán 

Poly Strong 2./3. o.  73 % poliamid, 27 % elasztán 

   

 


