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Άριστη ποιότητα από τον οίκο Ofa Bamberg

Το επί παραγγελία προϊόν Ofa που κρατάτε στα 
χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας 
και ανάπτυξης. Η προσεκτική επεξεργασία και 
το υψηλό επίπεδο ποιότητας εξασφαλίζονται 
και ελέγχονται με τη χρήση της πλέον σύγχρο-
νης τεχνολογίας. Τακτικές πιστοποιήσεις από 
ανεξάρτητους οργανισμούς δοκιμών τεκμηρι-
ώνουν τον υπεύθυνο χειρισμό των προϊόντων 
μας.

Για παράδειγμα, οι επί παραγγελία κάλτσες Ofa 
συμμορφώνονται με τους αυστηρότερους κα-
νονισμούς ποιότητας και δοκιμών στον κόσμο 
για ιατρικές κάλτσες συμπίεσης (RAL-GZ 387/1) 
και πληρούν το πρότυπο Öko-Tex 100, το οποίο 
προβλέπει τη χρήση ακίνδυνων υλικών και 
χρωστικών ουσιών.

Κάνουμε ό,τι μπορούμε –
για να στέκεστε καλά στα πόδια σας!

Το επί παραγγελία προϊόν 
σας έφτασε!

Πλύσιμο
– κατάλληλες για άμεση χρήση
–  σύσταση: πλύνετε το προϊόν προτού το φορέσετε για 

πρώτη φορά
–  πλένετε καθημερινά (μέγ. 40°C), στο χέρι ή στη λει-

τουργία ευαίσθητων ρούχων του πλυντηρίου
–  ξεχωριστά με απορρυπαντικό για ευαίσθητα ρούχα 

(π.χ. «ειδικό απορρυπαντικό Ofa Clean»), μην χρησι-
μοποιείτε μαλακτικό

–  ξεπλύνετε καλά, στύβετε απαλά, αλλά όχι τελείως
–  στεγνώστε πάνω σε πετσέτα στον αέρα ή στη 

λειτουργία ευαίσθητων ρούχων του στεγνωτηρίου, 
μην τις σιδερώνετε και μην τις τοποθετείτε πάνω σε 
καλοριφέρ ή στον ήλιο

Σύνθεση υλικού
Χρησιμοποιείται πολυαμίδιο (Polyamid), ίνες ελαστομε-
ρούς (Elastan) και βαμβάκι (Baumwolle) ή μαλλί μερίνο 
(Merinowolle). Για τα ακριβή στοιχεία, παρακαλού-
με ανατρέξτε στην υφασμάτινη ετικέτα που είναι 
ραμμένη επάνω στις κάλτσες.

Φροντίδα
–  Φυλάσσετε σε στεγνό μέρος, το οποίο προστατεύεται 

από τον ήλιο και τη ζέστη, και ιδανικά στην αρχική 
συσκευασία τους

–  Οι κάλτσες με πλαίσια επικόλλησης με επίστρωση 
σιλικόνης δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με 
διαλυτικά μέσα, αλοιφές, κρέμες και ενυδατικές 
λοσιόν καθαρισμού, διαφορετικά, η ικανότητα πρό-
σφυσης των πλαισίων επικόλλησης μπορεί να μειωθεί 
ανεπανόρθωτα

–  Να φροντίζετε τακτικά τα πόδια σας και να φοράτε 
παπούτσια χωρίς ελαττώματα

–  Οι κόμποι των ινών (pilling) είναι μια φυσιολογική 
διαδικασία στα υφάσματα και δεν συνιστούν λόγο 
εκδήλωσης παραπόνων

–  Ποτέ μην επιδιορθώνετε τις ζημιές στις κάλτσες μόνοι 
σας, αλλά να τις επιστρέφετε στο κατάστημα λιανικής 
πώλησης από το οποίο τις αγοράσατε

Σκοπός χρήσης
Οι κάλτσες συμπίεσης χρησιμοποιούνται για τη 
θεραπεία των φλεβολογικών και λεμφικών παθήσεων 
των χεριών και των ποδιών, καθώς και σε περίπτωση 
λιποιδημάτων. Ανάλογα με την εκάστοτε ένδειξη, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά προϊόντα.

Τρόπος δράσης των ιατρικών 
καλτσών συμπίεσης
Χάρη στα προϊόντα που έχουν προσαρμοστεί 
στις εκάστοτε ενδείξεις και λόγω της ελεγχόμενης 
πίεσης, η επιστροφή του αίματος επιταχύνεται, η 
μικροκυκλοφορία στον ιστό βελτιώνεται και η λεμφική 
ροή αυξάνεται. 

 Σημαντικές υποδείξεις
–  Φοράτε τις κάλτσες συμπίεσης μόνο κατόπιν συνεν-

νόησης με τον γιατρό σας
–  Η επιτυχής θεραπεία διασφαλίζεται μέσω της 

καθημερινής χρήσης, καθώς και μέσω των τακτικών 
ελέγχων

–  Η διάθεση του προϊόντος και οι συμβουλές σχετικά 
με τον ορθό τρόπο τοποθέτησης των καλτσών 
πρέπει να παρέχονται από ιατρικά εκπαιδευμένο και 
εξειδικευμένο προσωπικό

–  Σε περίπτωση έντονων πόνων στα πόδια ή δερματι-
κών ερεθισμών, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό

–  Η ελαφριά μετατόπιση του πλαισίου επικόλλησης 
μπορεί να αποτρέψει τους ερεθισμούς του δέρματος 

–  Σε περίπτωση προβλημάτων ποιότητας και παραπό-
νων, απευθυνθείτε στον τοπικό έμπορο

Σημείωμα για το πλυντήριο ρούχων σας:

Για να είναι απλή και εύκολη η εκ νέου παραγγελία 
σας για την επόμενη συνταγή, θα βρείτε την 
προσωπική σας καρτέλα προϊόντος στα αριστερά 
με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ξεκολλήστε, 
κολλήστε μαζί και φυλάξτε με ασφάλεια.

Φιλικά,
Η ομάδα Ofa Bamberg

Καρτέλα 
προϊόντος

Καρτέλα 
προϊόντος

Οδηγίες χρήσης, ανοιχτό άκρο

Μπορείτε να βάλετε πολύ πιο 
εύκολα τις κάλτσες συμπίεσης με 
ανοιχτό άκρο χρησιμοποιώντας 
το παρεχόμενο βοήθημα 
της Ofa. Σύρετε το πόδι σας 
με τέτοιον τρόπο μέσα στο 
βοήθημα, ώστε να φτάνει λίγο 
επάνω από τη φτέρνα.

Τώρα τραβήξτε την κάλτσα όσο 
χρειάζεται, μέχρι η φτέρνα να 
εδράζεται στο σωστό σημείο. 
Αυτό είναι πολύ εύκολο με το 
βοήθημα της Ofa.

Για να αφαιρέσετε το βοήθημα, 
διπλώστε το τμήμα μπροστινού 
ποδιού της κάλτσας προς τα 
πίσω.

Κατόπιν τραβήξτε το βοήθημα 
προς τα εμπρός, επάνω από τις 
άκρες των δαχτύλων.

Στη συνέχεια, τοποθετήστε πάλι 
σωστά το τμήμα μπροστινού 
ποδιού της κάλτσας προς τα 
εμπρός. Κατόπιν τεντώστε 
ομοιόμορφα και ψηλά την 
υπόλοιπη κάλτσα, χωρίς να την 
τεντώνετε υπερβολικά. Τέλος, 
διανείμετε την κάλτσα στο 
πόδι, μέχρι να εφαρμόζει χωρίς 
τσακίσματα.
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Οδηγίες χρήσης, κλειστό άκρο

Για να βάλετε την κάλτσα, γυρίστε 
την αριστερά μέχρι το πέλμα. 
Τεντώστε το τμήμα του πέλματος 
επάνω από τα δάχτυλα και, στη 
συνέχεια, επάνω από τον ταρσό.

Τώρα τραβήξτε προσεκτικά το 
τμήμα ποδιού επάνω από τη 
φτέρνα. Κατά τη διαδικασία 
αυτή, μην τραβάτε την κάλτσα 
από το πλαίσιο κλεισίματος ή 
επικόλλησης.

Τεντώστε ομοιόμορφα και ψηλά 
την υπόλοιπη κάλτσα, χωρίς να 
την τεντώνετε υπερβολικά. Τέλος, 
διανεί-μετε την κάλτσα στο 
πόδι, μέχρι να εφαρμόζει χωρίς 
τσακίσματα.
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Ενδείξεις (βλέπε επίσης Κατευθυντήρια Οδηγία 
σχετικά με την Ιατρική Θεραπεία Συμπίεσης 
AWMF 037/005, Έκδοση 12/18)
–  Βελτίωση φλεβικών συμπτωμάτων και βελτί-

ωση της ποιότητας ζωής σε περίπτωση χρόνιων 
φλεβικών παθήσεων

–  Πρόληψη και θεραπεία φλεβικών οιδημάτων
–  Πρόληψη και θεραπεία φλεβικών αλλαγών του 

δέρματος
–  Έκζεμα και μελάγχρωση
–  Δερματολιποσκλήρυνση και λευκή ατροφία
–  Θεραπεία και μείωση πόνου σε περίπτωση 

φλεβικού έλκους ποδιών, καθώς και προφύλαξη 
από υποτροπή

–  Θεραπεία του αρτηριακού και φλεβικού έλκους 
ποδιών (βλέπε «Αντενδείξεις».)

–  Κιρσοί
–  Αρχικό στάδιο μετά τη θεραπεία κιρσών
–  Λειτουργική φλεβική ανεπάρκεια
–  Φλεβικές δυσμορφίες
–  Φλεβική θρόμβωση
–  Κατάσταση κατόπιν θρόμβωσης
–  Μεταθρομβωτικό σύνδρομο
–  Θρομβοπροφύλαξη σε μετακινούμενους ασθενείς
–  Λεμφοίδημα
–  Οίδημα κατά την εγκυμοσύνη
–  Μετατραυματικό/μετεγχειρητικό οίδημα
–  Ιδιοπαθές κυκλικό οίδημα
–  Λιποίδημα σταδίου II και πάνω
–  Συμφορητικές καταστάσεις που προκαλούνται από 

ακινησία (αρθρογενές συμφορητικό σύνδρομο, 
πάρεση και μερική πάρεση στο άκρο)

–  Οιδήματα λόγω επαγγέλματος (εργασία σε όρθια 
ή καθιστή στάση)

–  Οιδήματα λόγω φαρμάκων, όταν δεν είναι δυνατή η 
αλλαγή της θεραπείας 

–  Παχυσαρκία με λειτουργική φλεβική ανεπάρκεια
–  Φλεγμονώδεις δερματοπάθειες των ποδιών

–  Ναυτία, ίλιγγοι και παράπονα συμφόρησης κατά 
την εγκυμοσύνη

–  Κατάσταση μετά από εγκαύματα
–  Θεραπεία ουλών

Αντενδείξεις
Απόλυτες αντενδείξεις:
–  Προχωρημένη περιφερική αρτηριακή απο-

φρακτική νόσος
–  Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
–  Σηπτική φλεβίτιδα
–  Phlegmasia coerulea dolens (κυανή επώδυνη 

φλεγμονή)
Σχετικές αντενδείξεις:
–  Υδαρείς δερματοπάθειες
–  Δυσανεξίες σε υλικά καλτσών συμπίεσης
–  Βαριές αισθητηριακές διαταραχές στο άκρο
–  Προχωρημένη περιφερική νευροπάθεια 

(π.χ. σακχαρώδης διαβήτης)
– Χρόνια πολυαρθρίτιδα  

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση 
μη τήρησης αυτών των αντενδείξεων.

 Κίνδυνοι και παρενέργειες
Σε περίπτωση ευαίσθητου δέρματος, μπορεί να 
προκληθεί κνησμός και δερματικά προβλήματα 
κάτω από τις κάλτσες συμπίεσης. Για αυτόν το λόγο, 
συνιστούμε την επαρκή φροντίδα του δέρματος. 
 
Αν εμφανιστούν τα παρακάτω συμπτώματα, βγάλτε 
αμέσως τις κάλτσες και συζητήστε τη συνέχιση 
της θεραπείας με τον γιατρό σας: Μπλε ή λευκές 
αποχρώσεις στα δάχτυλα, παραισθησία και αίσθηση 
μουδιάσματος, πόνοι αυξανόμενης έντασης, 
δύσπνοια και εφίδρωση, σημαντικοί περιορισμοί 
στην κίνηση.

Παροχή εγγύησης
Η δυνατότητα αποθήκευσης των ιατρικών καλτσών 
συμπίεσης περιορίζεται σε 3 χρόνια, εφόσον η 
αποθήκευση γίνεται με σωστό τρόπο. Σε αυτά 
προστίθεται το μέγιστο χρονικό διάστημα χρήσης 
το οποίο ανέρχεται σε 6 μήνες με τακτική χρήση 
και σωστή φροντίδα. Μετά την πάροδο αυτού του 
χρονικού διαστήματος, η εγγύηση των προϊόντων 
παύει να ισχύει. 
Κατά κανόνα, από την εγγύηση εξαιρούνται τα 
ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε φυσιολογική 
φθορά ή σε λανθασμένη χρήση. Η λανθασμένη 
χρήση περιλαμβάνει επίσης τη μεταγενέστερη 
τροποποίηση του προϊόντος, η οποία δεν έχει 
διεξαχθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία. 
Το προϊόν προβλέπεται για χρήση από έναν 
μόνο ασθενή. Αν το προϊόν δοθεί σε άλλα άτομα 
και επαναχρησιμοποιηθεί, τότε η εγγύηση του 
κατασκευαστή παύει να ισχύει.

Απόρριψη
Μετά το τέλος της διάρκειας χρήσης, το προϊόν 
πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς.

Υποχρέωση δήλωσης
Λόγω των νομικών διατάξεων, οι ασθενείς και οι 
χρήστες υποχρεούνται να δηλώνουν αμέσως στον 
κατασκευαστή και στους αρμόδιους εθνικούς 
φορείς (στη Γερμανία, στον φορέα «BfArM») τα 
εμφανιζόμενα σοβαρά περιστατικά που έχουν 
προκαλέσει ή που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
σημαντική επιδείνωση της υγείας ή θάνατο από τη 
χρήση του προϊόντος.

Λειτουργία πλύσης ευαίσθητων 
ρούχων
Μην λευκαίνετε 

Στεγνώνετε απαλά 
Μην σιδερώνετε
Μην εκτελείτε χημικό καθαρισμό 
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Κάλτσες συμπίεσης 
σωστό 
πλύσιμο

Πλένετε το Lastofa Forte από τη 
σωστή πλευρά και το Lastofa 
Extra από την ανάποδη και μην 
χρησιμοποιείτε μαλακτικό!


