HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A LYMPHATREX® ödématerápiás
kompressziós öltözet kezelési
útmutatója
Kedves betegünk!
Ma kézhez kapja a kiváló minőségű
LYMPHATREX® kompressziós
öltözetet. A kompressziós öltözetet
az orvos javallatának megfelelően
huzamosabb ideig kell viselnie.
Kérjük, tartsa szem előtt orvosai,
az
ortopédiai
terapeutái
és
kötszerész utasításait. Ha súlyos
panaszai
vannak,
vagy
ha
kellemetlenül érzi magát, keresse fel
kezelőorvosát, illetve az Ön ellátását
végző egészségügyi intézményt.
Ha
folyamatosan
viseli
a
kompressziós öltözetet, garantáltan
elindul a pozitív gyógyulási folyamat.
Az Ön kezében van gyógyulásának
kulcsa.
Egy
kiváló
minőségű
terméket tart kezében, amelyet
számítógép
segítségével
számítottunk ki és gyártottunk le. Ha
a kompressziós öltözeten nem a
gyártó
által
előirányzott
változtatásokat hajtja végre, akkor ez
érvényteleníti mind a jótállást, mind
a termékfelelősséget.
Tulajdonságok
A LYMPHATREX® kompressziós
öltözet kombinálja az optimális
orvosi ellátást a kényelmes viselettel.
A betegnél semmilyen allergiás
reakciót nem vált ki, és a válogatott
alapanyagoknak köszönhetően
bőrbarát.

Javallatok
A LYMPHATREX®
kompressziós öltözet a
következő javallatok
esetén alkalmazható:
– nyiroködéma
– lipödéma
– lipo - nyiroködéma
– phlebo - nyiroködéma
– immobilitás következtében
megjelenő pangás
(poszttrombotikus szindróma,
a végtag teljes vagy részleges
parézise
Ellenjavallatok
– előrehaladott perifériás
artériás érszűkületi betegség
– dekompenzált
szívelégtelenség
– szívelégtelenség
következtében fellépett
kardiogén ödéma
– szívinfarktus
– tüdőödéma
További (relatív)
ellenjavallatok:
– váladékozó dermatózis
– szenzibilitási zavarok
– előrehaladott perifériás
neuropátia
– primer krónikus
polyarthritis
Az ellenjavallatok figyelmen
kívül hagyása esetén a
THUASNE nem vállal
felelősséget.

Mosási és kezelési utasítások
Ahhoz, hogy az öltözet minél
tovább
használható
legyen,
kérjük, kezelje rendszeresen az
alábbi utasítások betartásával:
1. Mossa ki lehetőleg gyakran, ha
szükséges, akár naponta, hogy a
zsírmaradványokat eltávolítsa.
2. Használjon kímélő mosószert,
viszont öblítőszert ne.
3. Ne használjon klórtartalmú
mosószert.
4. A kompressziós öltözetet ne
tegye ki közvetlen hősugárzásnak
(pl. fűtőtest, közvetlen napsütés).

Higiénikus okokból javasoljuk a
tartalék öltözet használatát.
Utánrendelés
Az ödémás megbetegedésekre
jellemző az érintett testrészek
drasztikus
térfogatváltozása,
különösen ha éppen a lecsapolási
stádiumban
vannak.
Kérjük,
ügyeljen a kompressziós öltözet
optimális illeszkedésére és szükség
esetén készíttessen újat. Maximum
6 hónapos viselet után cserélje le a
kompressziós
öltözet
összes
részét, mivel a folyamatos viselés
és a gyakori mosás következtében
természetes kopás lép fel, amely
csökkenti
a
kompresszió
hatékonyságát.

Összetétele
LYMPHATREX® Fine:
49 % poliamid, 33 % tergal,
18 % elasztán
LYMPHATREX® Poly:
82 % poliamid, 18 % elasztán
LYMPHATREX® Poly Strong:
73 % poliamid, 27 % elasztán
Ha bármilyen kérdése van, kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot
telefonon vagy írásban. Bármikor
szívesen állunk rendelkezésére.
A Thuasne Hungary Kft., mint
forgalmazó tanúsítja a termék,
vonatkozó EU irányelvek szerinti
megfelelőségét, valamint
igazolja az azokban
meghatározott lényeges
követelmények betartását.

