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Izcila kvalitāte
no uzņēmuma Ofa Bamberg

Valkājot šo Ofa individuālo izstrādājumu, jūsu 
rīcībā ir ilgstošu pētījumu un izstrādes procesu gala 
rezultāts. Rūpīgā apstrāde un augstais kvalitātes 
līmenis tiek nodrošināts un kontrolēts, izmantojot 
jaunākos tehnoloģiju sasniegumus. Regulārā 
sertificēšana, ko veic neatkarīgas pārbaudes 
iestādes, dokumentē mūsu atbildīgo attieksmi pret 
mūsu ražotajiem izstrādājumiem. 

Jūsu Ofa individuālais izstrādājums atbilst 
visstingrākajiem preču un kontroles noteikumiem 
pasaulē, kas tiek attiecināti uz medicīniskajām 
kompresijas zeķēm (RAL-GZ 387/1), kā arī atbilst 
Oeko-Tex standarta 100 prasībām, kas paredz 
drošu materiālu un krāsvielu izmantošanu.

Mēs darām visu nepieciešamo,
lai jūs droši turētos uz kājām!

Jūsu individuālais izstrādājums 
ir klāt!

Mazgāšana:
– paredzētas tūlītējai izmantošanai;
– pirms pirmreizējās uzvilkšanas ieteicams izmazgāt;
–  ikdienas mazgāšana (maks. 40 °C temperatūrā), ar 

rokām vai veļas mašīnā, saudzējošā mazgāšanas 
režīmā;

–  atsevišķi, izmantojot mazgāšanas līdzekli smalkveļai  
(piemēram, „Ofa Clean” speciālo mazgāšanas līdzekli), 
bez veļas mīkstinātāja;

–  rūpīgi izskalojiet, žāvējiet centrifūgas saudzējošajā 
režīmā, bet neizgrieziet;

–  žāvējiet, izliekot uz dvieļa vai izmantojot žāvētāja 
saudzīgo ciklu, taču nekad negludiniet un nenovietojiet 
zeķes uz sildķermeņiem vai tiešos saules staros.

Materiāla sastāvs
Izmantots poliamīds (Polyamid), elastāns (Elastan) un 
kokvilna (Baumwolle) vai merīnvilna (Merinowolle). 
Lai iegūtu konkrētu informāciju, lūdzu, skatiet auduma 
etiķeti, kas piestiprināta jūsu zeķei.

Kopšana:
–  uzglabājiet zeķes sausā vietā, kas aizsargāta no tiešas 

saules un karstuma iedarbības, vēlams oriģinālajā 
iepakojumā;

–  zeķes, kurām ir ar silikonu pārklātas saturošās joslas, 
nedrīkst nonākt saskarē ar šķīdinātājiem, ziedēm, 
krēmiem un mitrinošiem mazgāšanas losjoniem – 
pretējā gadījumā saturošās joslas funkcija tiks 
neatgriezeniski sabojāta;

–  noteikti pievērsiet uzmanību regulārai pēdu kopšanai 
un nevainojamai apavu kvalitātei;

–  šķiedru mezgliņi tekstilizstrādājumiem ir normāla 
parādība un nav iemesls reklamācijai;

–  nelabojiet zeķu bojājumus patstāvīgi, bet gan atdodiet 
zeķi specializētās tirdzniecības pārstāvim, pie kura to 
iegādājāties.

Paredzētais mērķis
Kompresijas zeķes izmanto, lai ārstētu fleboloģiskas un 
limfoloģiskas roku un kāju slimības, kā arī lipedēmu. 
Atkarībā no indikācijām tiek izmantoti dažādi 
izstrādājumi.

Medicīnisko kompresijas zeķu iedarbības
princips
Ar attiecīgajai indikācijai pielāgotiem 
izstrādājumiem un kontrolētu spiedienu 
tiek paātrināta asins atplūšana, uzlabota 
mikrocirkulācija audos un palielināta limfas plūsma.  

 Svarīgas norādes:
–  valkājiet kompresijas zeķes tikai pēc konsultēšanās 

ar ārstu;
–  nodrošiniet veiksmīgu ārstēšanu, nēsājot izstrādājumu 

katru dienu un veicot regulāras medicīniskās 
pārbaudes;

–  zeķu izsniegšanu un konsultācijas par pareizu to 
valkāšanu drīkst sniegt tikai medicīniski apmācīts 
personāls;

–  ja novērojat akūtas sāpes kājās vai ādas reakcijas, 
nekavējoties vērsieties pie ārsta;

–  jūs varat novērst ādas kairinājumu, regulāri nedaudz 
izmainot saturošās joslas pozīciju; 

–  ja rodas ar kvalitāti saistītas problēmas vai sūdzības, 
vērsieties pie specializētās tirdzniecības pārstāvja.

 

Norādījumi mazgāšanai veļas mašīnā

Vienkāršākai atkārtota pasūtījuma veikšanai sakarā ar 
nākamo ārsta norīkojumu kreisajā pusē atradīsiet savu 
individuālo zeķes pasi, kurā iekļauta visa būtiskā 
informācija. Noplēsiet, salīmējiet un nepazaudējiet pasi.

Ar laba vēlējumiem
Jūsu Ofa Bamberg

Saudzējošs mazgāšanas režīms

Nebaliniet

Žāvējiet saudzīgi

Negludiniet

Netīriet ķīmiski
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Kompresijas zeķes 

Pareiza mazgāšana

Zeķu pase Zeķu pase

Indikācijas (skatiet arī Medicīniskās 
kompresijas terapijas vadlīniju AWMF 037/005, 
2018. gada decembra redakcija)
–  Venozo simptomu un dzīves kvalitātes uzlabošana 

hronisku vēnu slimību gadījumā
– Venozu tūsku profilakse un ārstēšana
– Venozu ādas izmaiņu profilakse un ārstēšana
– Ekzēma un pigmentācija
– Ādas liposkleroze un Atrophie blanche
–  Ulcus cruris venosum ārstēšana un sāpju 

mazināšana, arī recidīvu profilakse
–  Arteriālas un venozas Ulcus cruris ārstēšana  

(skatiet kontrindikācijas!)
– Varikoze
– Sākotnējā fāze pēc varikozes ārstēšanas
– Funkcionāla vēnu mazspēja
– Venozas malformācijas
– Vēnu tromboze
– Stāvoklis pēc trombozes
– Pēctrombozes sindroms
– Trombozes profilakse pacientiem, kas pārvietojas
– Limfedēma
– Tūska grūtniecības laikā
– Tūska pēc traumas/operācijas
– Cikliska idiopātiska tūska
– Lipedēma, sākot no II stadijas
–  Nekustīguma izraisīti sastrēguma stāvokļi (artrogēna 

sastrēguma sindroms, ekstremitātes parēzes vai 
daļējas parēzes)

– Ar profesiju saistītas tūskas (stāvošs, sēdošs darbs)
–  Medikamentu izraisīta tūska, ja nav iespējama to 

nomaiņa
– Aptaukošanās ar funkcionālu vēnu mazspēju

– Iekaisīgas kāju dermatozes
–  Slikta dūša, reibonis un sūdzības par 

nosprostojumiem grūtniecības laikā
– Stāvoklis pēc apdegumiem
– Rētu ārstēšana

Kontrindikācijas
Absolūtās kontrindikācijas:
– Progresējoša perifērās artērijas bloķējoša slimība
– Dekompensēta sirds mazspēja
– Septisks flebīts
– Phlegmasia coerulea dolens
Relatīvās kontrindikācijas:
– Sulojošas dermatozes
– Kompresijas zeķu materiālu nepanesība
– Smagi ekstremitātes jutības traucējumi
–  Progresējoša perifēra neiropātija  

(piemēram, cukura diabēts)
– Hronisks poliartrīts 

Šo kontrindikāciju neievērošana padara par 
neesošu jebkuru atbildības pienākumu.

 Riski un blaknes
Jutīgas ādas gadījumā zem kompresijas zeķēm var 
rasties nieze un ādas problēmas. Tādēļ ieteicama 
atbilstoša ādas kopšana.  
 
Ja rodas tālāk norādītie simptomi, lūdzu, 
nekavējoties novelciet zeķes un pārrunājiet terapijas 
turpināšanu ar ārstu. Zila vai balta kāju pirkstu 
krāsa, izmaiņas jutībā un nejutīgums, sāpes, kas 
pastiprinās, elpas trūkums un svīšana, akūti kustību 
ierobežojumi. 

Garantija
Pareizi uzglabājot, medicīnisko kompresijas zeķu 
uzglabāšanas termiņš nepārsniedz 3 gadus. Turklāt 
valkāšanas laiks, regulāri lietojot un pareizi kopjot, 
ir maksimāli 6 mēneši. Pēc šī perioda beigām uz 
izstrādājumiem garantija neattiecas. Garantija 
parasti neattiecas uz bojājumiem, kas radušies 
normāla nolietojuma vai nepareizas lietošanas 
dēļ. Nepareiza lietošana ietver arī turpmāku 
izstrādājuma pārveidošanu, ko nav veicis ražotājs. 
Izstrādājums ir paredzēts viena pacienta aprūpei. 
Ja tas tiek nodots izmantošanai citām personām, 
izbeidzas ražotāja atbildība par izstrādājumu.

Utilizācija
Pēc izmantošanas laika beigām, lūdzu, utilizējiet 
izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ziņošanas pienākums
Saskaņā ar likumā noteiktām prasībām pacientiem 
un lietotājiem ir pienākums ziņot par nopietniem 
negadījumiem, kas notikuši saistībā ar izstrādājumu 
un kas ir vai varētu būt izraisījuši būtisku veselības 
stāvokļa pasliktināšanos vai nāvi; šis ziņojums 
nekavējoties jāiesniedz ražotājam un atbildīgajai 
valsts iestādei (Vācijā — BfArM).

Mazgājiet „Lastofa Forte” ar labo pusi uz 
āru, bet „Lastofa Extra” – ar kreiso pusi 
uz āru, neizmantojot veļas mīkstinātāju!

Roku zeķes uzvilkšanas pamācība

Izgrieziet zeķi līdz pusei uz 
kreiso pusi, skatoties no 
augšas. Lai uzvilktu zeķi, 
izmantojiet mūsu speciālos 
Ofa Grip cimdus. Pārvelciet 
zeķi pāri plaukstai.

Sakārtojiet zeķi uz 
rokas vienmērīgi, līdz tā 
sniedzas līdz padusei. 
Nevelciet zeķi uz augšu 
aiz apmales vai saturošās 
joslas, un pārmērīgi 
nenostiepiet to.
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Vienmērīgi velciet zeķi pāri 
rokai, līdz izzūd krokas.
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Lai rokas netiek pārlieku 
nospiestas, ir būtiski 
izlīdzināt zeķu krokas. 
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