Pokyny k nasazení – otevřená špička

1
Nasazení kompresních punčoch
s otevřenou špičkou vám značně
ulehčí pomůcka Ofa. Zasuňte
nohu do nasazovací pomůcky tak,
aby sahala těsně nad patu.
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3

Nyní natáhněte punčochu
Nasazovací pomůcku vytáhnete
do polohy, kde bude pata na
stažením přední části punčochy
správném místě. S nasazovací
dozadu.
pomůckou Ofa je to velmi snadné.

4
Poté potáhněte nasazovací
pomůcku dopředu přes špičky
prstů na nohou.

5
Přední část punčochy opět
řádně srolujte dopředu. Poté
rovnoměrně vytáhněte zbytek
punčochy. Netahejte ji příliš.
Nakonec roztáhněte punčochu na
zbytek nohy, aby neobsahovala
záhyby.

Pokyny k nasazení – uzavřená špička
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1
Při nasazování otočte punčochu
naruby až k chodidlové části.
Nasuňte chodidlovou část
punčochy přes prsty a poté
přes nárt.

3

Nyní opatrně natáhněte nožní část Poté rovnoměrně vytáhněte zbytek
přes patu. Netahejte punčochu za punčochy. Netahejte ji příliš.
konec ani lepící pásek.
Nakonec roztáhněte punčochu na
zbytek nohy, aby neobsahovala
záhyby.

Špičková kvalita
od firmy Ofa Bamberg

Spolu s provedením na míru nosíte výsledek
dlouholetého výzkumu a vývoje. Pečlivé zpracování
a vysoká kvalita jsou zajištěny a kontrolovány
pomocí nejnovějších technologií. Pravidelná
certifikace nezávislými kontrolními institucemi
dokumentuje odpovědné zacházení s našimi
produkty.
Například výrobky na míru Ofa dodržují nejpřísnější
předpisy o kvalitě a testování na světě pro
zdravotnické kompresní punčochy (RAL-GZ 387/1)
a splňují normu Oeko-Tex Standard 100, která
stanovuje použití nezávadných materiálů a barviv.

Děláme maximum pro to,
abyste mohli stát pevně na nohou!

Indikace (viz také doporučení pro zdravotní
kompresivní terapii AWMF 037/005, pol. 12/18)
– Zlepšení žilních příznaků a kvality života u
chronických žilních onemocnění
– Prevence a terapie žilních edémů
– Prevence a terapie žilních kožních onemocnění
– Ekzém a pigmentace
– Dermatoliposkleróza a atrophie blanche
– Terapie a tlumení bolesti u žilních bércových vředů a
prevence recidiv
– Terapie arteriálních a venózních bércových vředů (viz
kontraindikace)
– Křečové žíly
– Úvodní fáze terapie křečových žil
– Funkční žilní nedostatečnost
– Žilní malformace
– Žilní trombóza
– Stav po trombóze
– Posttrombotický syndrom
– Profylaxie trombózy u mobilních pacientů
– Lymfedém
– Edém v těhotenství
– Posttraumatický/pooperační edém
– Cyklický idiopatický edém
– Lipedém od stádia II
– Městnání v důsledku imobility (artrogenní městnání,
parézy a částečné parézy končetiny)
– Edémy spojené s povoláním (stání, sezení)
– Farmakogenní edémy, když není možná změna
terapie
– Obezita s funkční žilní nedostatečností
– Zánětlivé dermatózy dolních končetin

– Nevolnost, závratě a potíže s městnáním v
těhotenství
– Stav po popáleninách
– Terapie jizev
Kontraindikace
Absolutní kontraindikace:
– Pokročilé periferní cévní onemocnění
– Dekompenzovaná srdeční nedostatečnost
– Septická flebitida
– Phlegmasia coerulea dolens
Relativní kontraindikace:
– Mokvavé dermatózy
– Intolerance materiálů kompresivních punčoch
– Těžké poruchy citlivosti končetiny
– Pokročilá periferní neuropatie (např. diabetes
mellitus)
– Chronická polyartritida
Pokud nebudou dodrženy tyto kontraindikace,
výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost.
Rizika a vedlejší účinky
U citlivé pokožky se může pod kompresivními
punčochami objevit svědění a kožní problémy. V
takovém případě je doporučována adekvátní kožní
terapie.

Záruka
Zdravotní kompresní punčochy lze ve správných
podmínkách skladovat maximálně 3 roky. K tomu
se připočítává doba nošení, která při pravidelném
používání a péči dle doporučení činí maximálně 6
měsíců. Po uplynutí této doby již nepodléhá záruce a
je nutné jej vyřadit.
Vady spojené s běžným opotřebením nebo nesprávným
použitím jsou vyloučeny ze záruky. Nesprávné použití
zahrnuje také následné změny produktu, které nebyly
provedeny výrobcem.
Produkt je určen pro jednoho pacienta. Pokud
bude předán dalším osobám k opětovnému použití,
odpovědnost výrobce za produkt zaniká.
Likvidace
Po uplynutí použitelnosti zlikvidujte produkt v souladu
s místními předpisy.
Ohlašovací povinnost
Ze zákona musí pacienti a uživatelé ihned hlásit
závažné nežádoucí účinky spojené s použitím
produktu, které vedly nebo mohly vést k významnému
zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí, výrobci a
příslušným národním úřadům (v Německu BfArM).

U následujících příznaků je nutné punčochy ihned
sejmout a domluvit se s lékařem na pokračování
terapie: modré nebo bíle zbarvení nehtů, brnění a
necitlivost, zhoršující se bolesti, dýchavičnost a pocení,
akutní omezení pohybu.
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Nečistěte chemicky
Nežehlete

Materiálové složení
Vyrobeno z polyamidu (Polyamid), elastanu (Elastan) a
bavlny (Baumwolle). Konkrétní informace naleznete na
textilním štítku všitém do punčochy.

Sušte šetrně
Nepoužívejte bělidlo
40

Praní
– vhodné k okamžitému nošení
– doporučení: před prvním použitím vyperte
– běžné praní (max. 40°C), v ruce nebo v pračce v režimu
jemného praní
– samostatně s pracími prostředky na jemné praní
(např. „speciální prací prostředek Ofa Clean“),
nepoužívejte aviváž
– pečlivě opláchněte, šetrně vyždímejte, ale punčochu
při tom nekruťte
– rozložte punčochu na ručník a sušte ji na vzduchu
nebo v sušičce v režimu šetrného sušení, nikdy ji
nežehlete a nesušte na topení nebo na slunci

Program na jemné látky
Perte prosím naruby
a nepoužívejte aviváž.

správné praní
Kompresní punčochy

Účel
Kompresivní punčochy se používají k terapii
flebologických a lymfologických onemocnění horních
a dolních končetin a také u lipedému. Volba různých
produktů závisí na indikaci.
Péče
– skladujte v suchu, nejlépe v originálním obalu, chraňte
před přímým slunečním zářením a teplem
– nedopusťte, aby punčochy se silikonovým povrchem
přišly do styku s rozpouštědly, mastmi, krémy
a zvlhčujícími pleťovými vodami, protože tak může dojít
k trvalému zhoršení přilnavosti
– je bezpodmínečně nutné, abyste pravidelně pečovali
o své nohy a nosili nezávadnou obuv
– tvorba uzlíků ve tkanině je u textilu zcela běžná
a nepředstavuje důvod k reklamaci
– poškození punčochy nikdy neopravujte sami, ale
přineste ji zpět ke specializovanému prodejci, u kterého
byla punčocha zakoupena

Důležité pokyny
– kompresní punčochy noste pouze po konzultaci se
svým lékařem
– předpokladem pro úspěšnou léčbu je každodenní
nošení a pravidelné kontroly
– prodej a poradenství může poskytovat pouze lékařsky
vyškolený personál
– v případě akutní bolesti nohou nebo kožních reakcí
okamžitě vyhledejte lékaře
– okraj punčochy můžete pravidelně mírně posouvat,
čímž předejdete podráždění pokožky
– máte-li problémy s kvalitou nebo chcete-li punčochu
reklamovat, obraťte se na svého specializovaného
prodejce
Princip funkce zdravotních kompresivních
punčoch
Produkty určené k dané indikaci a kontrolovaný tlak
brání zpětnému toku krve, čímž zlepšují tkáňovou
mikrocirkulaci a odtok lymfy.

Poznámka pro vaši pračku:

S nejlepšími doporučeními
Vaše Ofa Bamberg
Aby vaše příští objednávka probíhala jednoduše a bez
komplikací, najdete vlevo svůj personalizovaný pas
k punčochám se všemi informacemi o rozměrech.
Jednoduše jej odejměte, nalepte a náležitě uchovejte.

Pas k punčochám

Pas k punčochám

Máme pro vás provedení na míru!

