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جودة متميزة Ofa Bamberg من

مع منتج Ofa المخصص، فإنك تحظى بنتائج 
سنوات طويلة من البحث والتطوير. يتم ضمان 

إتقان الصنعة والمستوى العالي من الجودة 
واإلشراف على ذلك من خالل استخدام 

أحدث التقنيات. إن االعتمادات المنتظمة من 
جانب معاهد اختبار مستقلة توثق االستخدام 

المسؤول لمنتجاتنا. 

 Ofa التصنيع الُمعّد حسب الطلب لمنتجات
يتوافق، على سبيل المثال، مع معايير الجودة 

ولوائح االختبارات األكثر صرامة للجوارب الطبية 
الضاغطة )RAL-GZ 387/1( ويفي بمعيار  

Öko-Tex Standard 100، الذي يشترط 
استخدام مواد وصبغات غير ضارة.

نبذل أقصى ما بوسعنا -
بحيث تستطيع االستمرار واقًفا على 

قدميك!

الجوارب المصنعة حسب 
احتياجاتك بين يديك!

تعليمات بشأن الغسالة:

لتسهيل إجراءات إعادة طلب روشتتك التالية وتبسيطها، 
 سوف تجد إيصال الجوارب الشخصي مع

 جميع المعلومات ذات الصلة على الجانب األيسر. 
ما عليك سوى نزعه، ضعها مًعا وخزنها جيًدا.

مع أطيب التحيات
Ofa Bamberg

يرجى الغسل بالمقلوب
وعدم استخدام منعم 
األقمشة!

دورة غسيل هادئة

ال تستعمل مبيضات

لطيف تجفيف 
ال ُيكَوى

ف كيماوًيا ال ُينظَّ

 

40

الجوارب الطبية الضاغطة 

 اغسل 
بشكل جيًدا

إيصال الجوارب إيصال الجوارب

دواعي االستعمال )انظر أيًض ا توجيه العالج 
الطبي بالضغط رقم AWMF 037/005، إصدار 

)12/18
–  تحسين األعراض الوريدية وجودة الحياة عندما 

يتعلق األمر بأمراض وريدية مزمنة
– الوقاية والعالج من الوذمة الوريدية

– الوقاية والعالج من التغيرات الجلدية الوريدية
– اإلكزيما والتصبغ

– التصلب الجلدي والضمور األبيض
–  عالج وتقليل األلم في تقرحات الساق الوريدية، 

والوقاية من االنتكاس أيًضا
–  عالج تقرحات الساق الشريانية والوريدية )انظر 

موانع االستعمال!(
– الدوالي

– المرحلة األولى بعد عالج الدوالي
– القصور الوريدي الوظيفي

– التشوهات الوريدية
– التخثر الوريدي

– الحالة بعد تخثر الدم
– متالزمة ما بعد التخثر

– الوقاية من التخثر مع المرضى المتحركين
– الوذمات اللمفية

– الوذمات في الحمل
– وذمات ما بعد اإلصابة / ما بعد الجراحة

– وذمات دورية مجهولة السبب
– الوذمات الشحمية من المرحلة الثانية

–  حاالت االحتقان نتيجة عدم الحركة )متالزمة 
االحتقان المفصلي، والشلل جزئي، والشلل 

الجزئي في األطراف(
–  الوذمات المرتبطة بالوظيفة )وظائف تتطلب 

الوقوف أو الجلوس(
–  الوذمات الناتجة عن استخدام األدوية إذا لم يكن 

تغييرها ممكًنا
– السمنة مع قصور وريدي وظيفي

– التهاب جلدي في الساقين

– مشاكل الغثيان والدوار واالحتقان أثناء الحمل
– الحالة بعد الحروق

– عالج الندبات

موانع االستعمال
موانع االستعمال النهائية:

– مرض الشرايين المحيطية المتقدم
– قصور القلب الالُمعاَوض

– التهاب الوريد اإلنتاني
– االلتهاب الوريدي الُمزرق المؤلم

موانع االستعمال النسبية:
– االلتهاب الجلدي الناّز

– عدم تحمل مواد الجورب الضاغط
– اضطرابات حسية شديدة في األطراف

–  اعتالل األعصاب المحيطية المتقدم )مثل داء 
السكري(

– التهاب المفاصل المزمن

سيتم رفض تحمل أي مسؤولية إذا لم يتم اتباع 
موانع االستعمال هذه.

 المخاطر واآلثار الجانبية
يمكن أن يتسبب ارتداء الجوارب الضاغطة مع 

البشرة الحساسة في حدوث حكة ومشاكل جلدية. 
لذلك، يوصى بالعناية المناسبة للبشرة.

في حالة ظهور األعراض التالية، يرجى خلع 
الجوارب على الفور والتحدث مع الطبيب حول 

استمرار العالج: تلون أصابع القدم باللون األزرق 
أو األبيض، أحاسيس غير طبيعية وشعور بتنميل، 

آالم متزايدة، ضيق في التنفس وتعرق، تقييد حاد 
في الحركة.

الضمان
مدة صالحية الجوارب الطبية الضاغطة محددة 

ب 3 سنوات إذا تم تخزينها بشكٍل صحيح. يضاف 
إلى تلك المدة وقت االرتداء، وهو 6 أشهر كحد 

أقصى مع االستخدام المنتظم والعناية المناسبة. 
بعد انقضاء هذه الفترة، يتم استبعاد المنتجات 

من الضمان. وبشكل أساسي فإن الضمان ال يعد 
سارًيا في الحاالت التي تظهر بها عيوب وأوجه 

قصور ناتجة عن التآكل العادي أو االستخدام 
غير السليم. يشمل االستخدام غير السليم أيًضا 

التغييرات الالحقة على المنتج التي لم يتم تنفيذها 
من قبل الشركة المصنعة.

المنتج مخصص لعالج مر يٍض واحٍد فقط. إذا تم 
نقله إلى أشخاص آخرين إلعادة استخدامه،فسوف 

تنتفي عن الشركة المصنعة أي مسؤولية عن 
المنتج.

التخلص من المنتج
بعد انتهاء عمر االستخدام االفتراضي، يرجى 

التخلص من المنتج وفًقا للوائح المحلية.

ضرورة التبليغ
بموجب اللوائح القانونية، يتعين على المرضى 

والمستخدمين إبالغ الشركة المصنعة والجهة 
الوطنية المسؤولة )في ألمانيا، المعهد االتحادي 

لألدوية واألجهزة على الفور بالحوادث الخطيرة 
التي حدثت "BfArM"( الطبية ارتباًطا بالمنتج، 

والتي أدت أو يمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في 
الحالة الصحية أو الوفاة.

للغسل
- مناسب لالستخدام الفوري

– نصيحة: يرجى الغسل قبل ارتدائه ألول مرة.
 –  الغسل اليومي )40 درجة مئوية بحد أقصى(، باليد

أو دورة بسيطة في الغسالة
–  اغسل بشكل منفصل مع منظفات بسيطة )مثل 

 "منظف Ofa Clean خاص"(،
ال تستخدم ُمنعم أقمشة

 –  اشطف جيًدا وقم بالتدوير برفق
تجنب العصر

–  ُيجفف بالهواء باستخدام منشفة أو في دورة 
بسيطة بالمجفف، مع تجنب الكي أو التجفيف على 

السخان أو في الشمس.

تركيبة الخامة
يستخدم مادة البولي أميد )Polyamid( واإليالستين 
)Elastan ( والقطن )Baumwolle( وصوف المارينو 

. للحصول على بيانات محددة، يرجى الرجوع إلى 
ت  الُمثبَّ النسيجي   الملصق 

في الجورب الخاص بك.

نهتم برعايتك
–  ُيجفف، بشكل مثالي، في العبوة األصلية مع 

الحماية من ضوء الشمس المباشر والحرارة
–  ال تسمح بمالمسة الجوارب ذات األشرطة الالصقة 

المغطاة بالسليكون للمذيبات، والمراهم، والكريمات 
ولوشن الترطيب، حيث قد تتضرر خاصية اللصق 

بشكل دائم.
–  انتبه إلى العناية المنتظمة بالرجلين وارتداء أحذية 

مناسبة.
–  الُعقد الليفية هي أمر عادي مع األنسجة وليست 

سبًبا للشكوى.
–  تجنب إصالح الضرر الالحق بالجواب بنفسك لكن 
يجب عليك إعادتها إلى الموزع الذي قمت بشراء 

الجوارب منه

الغرض من االستخدام
تستخدم الجوارب الضاغطة في عالج أمراض 

األوردة واألمراض اللمفاوية في الذراعين 
والساقين وكذلك الوذمات. يتم استخدام 

منتجات مختلفة اعتماًدا على دواعي 
االستعمال.

آلية عمل الجوارب الضاغطة الطبية
بفضل المنتجات المصممة وفًقا لدواعي 

االستعمال المعنية والضغط المحكوم، يتم تسريع 
عودة الدم وتحسين دوران األوعية الدقيقة في 

األنسجة وزيادة التدفق الليمفاوي.

 تعليمات هامة
–  يرجى ارتداء الجوارب الضاغطة فقط بعد استشارة 

طبيب.
–  االرتداء اليومي والفحوصات المنتظمة تضمن 

نجاح العالج
–  يجب أن يقدم الموظفون المدربون طبًيا النصيحة 

حول كيفية ارتداء الجوارب بشكل صحيح
–  في حالة وجود ألم حاد في الساق أو تفاعالت مع 

البشرة، يرجى استشارة الطبيب على الفور.
–  تحريك الشريط بانتظام بعض الشيء يمكن أن 

يمنع التهاب البشرة. 
–  إذا واجهت مشكالت في الجودة أو كانت لديك 
مشكالت، فيرجى االتصال بالموزع المتخصص.

 

تعليمات االرتداء، الطرف المفتوح

يمكنك جعل ارتداء الجوارب 
الضاغطة بطرف مفتوح أسهل 
بكثير من خالل مساعد االرتداء 

Ofa الموجود ضمن نطاق 
التوريد. ضع قدمك في مساعد 

االرتداء حتى يصل إلى أعلى
الكعب مباشرًة.

اآلن، اسحب الجورب بحيث يكون
الكعب في المكان الصحيح. 
يمكن تحقيق ذلك بسهولة 
شديدة باستخدام مساعد 

.Ofa االرتداء

لخلع مساعد االرتداء، اسحب
جزء مقدمة القدم بالجورب

إلى الوراء.

ثم اسحب مساعد االرتداء إلى 
األمام فوق أطراف أصابع 

قدمك.

وبعد ذلك، يتم لف جزء مقدمة 
القدم بالجورب لألمام بشكٍل 
صحيح مرًة أخرى. ثم قم بفرد 
بقية أجزاء الجورب بالتساوي 

ألعلى دون إفراط في الشد. 
وأخيًرا، قم بتوزيع مساحات 

الجورب على الساق حتى يصبح 
خالًيا من التجاعيد.
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تعليمات االرتداء، الطرف المغلق

لالرتداء، اقلب الجورب من 
الداخل للخارج حتى القدم. قم 

بفرد جزء القدم فوق أصابع 
قدمك ثم فوق مشط القدم.

قم اآلن بسحب جزء الساق 
بعناية فوق كعبك. يرجى عندئذ 

تجنب شد الجورب ألعلى من 
الحافة الالصقة أو حافة النهاية.

قم بفرد الجزء المتبقي من 
الجورب بالتساوي ألعلى دون 
اإلفراط في الشد. وأخيًرا، قم 
بتوزيع مساحات الجورب على 

الساق حتى يصبح خالًيا من 
التجاعيد.
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