WRAPY

Compreflex®
Compreboot

Coolflex Standard
Compreflex
Standartd

TM

TM

Proste rozwiązania w przypadku

obrzęku żylnego l limfatycznego
l tłuszczowego oraz w leczeniu ran
l

SIGVARIS terapia kompresyjna
Wyroby nieelastyczne na każdym etapie leczenia.
Obrzęk limfatyczny, choroby żylne i leczenie ran to tylko kilka wskazań,
w których wyroby medyczne SIGVARIS pomagają w ramach terapii
kompresyjnej.
Lekarze, sprzedawcy i pacjenci wnieśli wkład do projektu wzorów
i zdefiniowaniu cech każdego produktu SIGVARIS.
Rezultatem tych działań jest gama produktów na wiele rodzajów
obrzęków, ale w jednym celu
... poprawy jakości życia.
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Spis treści
Wrapy
wyroby nieelastyczne

Szybkie wyszukiwanie produktów
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Compreboot Standard
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Podkolanówki
Podkolanówki spodnie, bezuciskowe BASIC
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Podkolanówki spodnie, uciskowe COMPLETE
Podkolanówki spodnie, bawełniane COTTON
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Obrzęk tłuszczowy

Przewlekła
niewydolność żylna
(CVI) w tym między
innymi: wrzód
spowodowany
zastojem żylnym

Wyrób

Przewlekła choroba żył
(CVD)

Wrapy na nogę

Część ciała Wskazania
Poziom kompresji w mmHg

W komplecie
podkolanówka

Accutab ®

Bawełna

Complete

Poziom
kompresji
w mmHg

Transition

Część ciała Wskazania

Basic

Obrzęk tłuszczowy

Przewlekła
niewydolność żylna
(CVI) w tym między
innymi: wrzód
spowodowany
zastojem żylnym

Przewlekła choroba żył
(CVD)

Obrzęk

Obrzęk limfatyczny

Wyrób

Obrzęk

Obrzęk limfatyczny

Wrapy na stopę

Szybkie wyszukiwanie produktów
Inne Strona

Wrap Łydka
Compreflex®
Standard
Łydka
21–46
8

Wrap Łydka
Compreflex®
Transition
Łydka
21–46
10

Wrap Łydka
Compreflex®
Complete
Łydka
21–46
11

Strona

Wrap Stopa
Compreboot
Standard
Stopa
≤40
12

Wrap Stopa
Compreboot
Plus

Stopa

≤40
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Podkolanówki

Wyrób

Część ciała

Poziom kompresji w mmHg

Strona

Podkolanówki
spodnie,
bezuciskowe
BASIC

Łydka
i Stopa

Bezkompresyjne

14

Podkolanówki
spodnie,
uciskowe
TRANSITION

Łydka
i Stopa

10–15 w obszarze
stopy i kostki

14

Podkolanówki
spodnie,
uciskowe
COMPLETE

Łydka
i Stopa

10–15 w obszarze
stopy, kostki i łydki

15

Podkolanówki
spodnie,
bawełniane
COTTON

Łydka
i Stopa

Bezkompresyjne
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Wrapy na nogę

Wrap łydka Compreflex® Standard

Kiedy stosować
Nie wymagane działanie kompresyjne
podkolanówek
l 
Możliwość dopasowania innego rozmiaru
Wrapa Compreboot
l 
Możliwość noszenia standardowego obuwia
wraz z podkolanówką
l

Poziom kompresji
21–46 mmHg

Wskazania
Obrzęk limfatyczny
l 
Obrzęk
l 
Przewlekła choroba żył (CVD)
l 
Przewlekła niewydolność żylna
(CVI) w tym między innymi: wrzód
spowodowany zastojem żylnym
l 
Obrzęk tłuszczowy
l

Kolor
Czarny

Zawiera
l

Bezkompresyjne
podkolanówki
Basic

Tabela rozmiarów: patrz strona 19
l
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Accutab®

Wrapy na nogę

Wrap łydka Compreflex® Standard

Charakterystyka produktu
Inteligentna konstrukcja
Wrap jest profilowany, co zapewnia
doskonałe dopasowanie do łydki.

Łatwe zakładanie
Dzięki elastycznej wstawce z przodu,
utrzymującej wrap na miejscu oraz paskom,
które można zwinąć do tyłu,
wrap daje się łatwo założyć i dopasować,
co pomaga utrzymać poziom zaleceń
lekarza.

Materiały najwyższej jakości
Miękki, dopasowujący się
Breathe-O-Prene® zapewnia wygodę
i odprowadzanie wilgoci, poprawiając
stan skóry.

Bezproblemowe wrapy kompresyjne
Martwisz się, że Twój wrap jest zbyt ciasny lub zbyt luźny? Każdy wrap Compreflex®
zawiera opatentowany Accutab®, który posiada wyraźnie oznaczone zakresy
i dokładnie wskazuje poziom kompresji stosowanej na kończynie. Takie rozwiązanie
sprawia, że każdorazowe, dokładne ustawienie kompresji jest wyjątkowo łatwe.

Niezależność i komfort
Zaprojektowany tak, aby poruszać się razem z Tobą, Compreflex® Standard Łydka
zapewnia stałą kompresję, nie ograniczając zakresu ruchu ani komfortu.
Każdy wrap kompresyjny posiada funkcje, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie,
co daje Ci swobodę i niezależność w noszeniu wrapa zależnie od Twoich potrzeb.
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Wrapy na nogę

Wrap Łydka Compreflex® Transition

Kiedy stosować
Pożądana jest łagodna kompresja
wywierana przez podkolanówkę
uciskową na stopę i kostkę
l 
Możliwość noszenia obuwia
l

Poziom kompresji
21–46 mmHg

Wskazania
Obrzęk limfatyczny
l 
Obrzęk
l 
Przewlekła choroba żył (CVD)
l 
Przewlekła niewydolność żylna
(CVI) w tym między innymi: wrzód
spowodowany zastojem żylnym
l 
Obrzęk tłuszczowy
l

Kolor
Czarny

Zawiera
l

Tabela rozmiarów: patrz strona 19
l
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Podkolanówki
uciskowe
Transition
– kompresja na
stopie i kostce
Accutab®

Wrapy na nogę

Wrap Łydka Compreflex® Complete

Kiedy stosować
Wymagana jest łagodna kompresja
na stopie, kostce i łydce zapewniona przez
Podkolanówkę uciskową Complete
l 
Możliwość noszenia standardowego obuwia
l

Poziom kompresji
21–46 mmHg

Wskazania
Obrzęk limfatyczny
Obrzęk
l 
Przewlekła choroba żył (CVD)
l 
Przewlekła niewydolność żylna
(CVI) w tym między innymi: wrzód
spowodowany zastojem żylnym
l 
Obrzęk tłuszczowy
l
l

Kolor
Czarny

Zawiera
l

l

Tabela rozmiarów: patrz strona 19

Podkolanówkę
uciskową
Complete
Accutab®
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Wrapy na stopę

Wrap Stopa Compreboot Standard

Cechy
Poziom kompresji: ≤ 40 mmHg
Idealny w przypadku łagodnego
i umiarkowanego obrzęku / obrzęku limfatycznego
l 
Zawiera neopren z zapięciami na rzepy
l 
Rozciąganie w czterech kierunkach
zapewnia mocną kompresję wokół kostki
l 
Odkryta pięta i palce
l
l

Kolor
Czarny
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Tabela rozmiarów: patrz strona 19

Wrapy na stopę

Wrap Stopa Compreboot Plus

Cechy
Poziom kompresji: ≤40 mmHg
Idealny w przypadku przewlekłego / ostrego obrzęku / obrzęku limfatycznego
l Piankowa wyściółka
l Odłączane elementy zapewniające przyczepność
l Paski można zdejmować w celu indywidualnego dopasowania lub wymiany
l
l

Kolor

Tabela rozmiarów: patrz strona 19

Czarny

Rozwiązanie Wrap do zastosowania na stopę i kostkę
Kompresja stóp i kostek jest ważna dla gojenia. Wrapy Compreflex obejmują
podkolanówki bezkompresyjne i kompresyjne, zapewniające wsparcie kończyny
dolnej, plus możliwe do skompletowania dla stopy Wrapy Stopa Compreboot.
Wrap Stopa Compreboot Standard zapewnia pożądaną kompresję,
a Wrap Stopa Compreboot Plus silniejsze wsparcie kończyny.

13

Podkolanówki

Podkolanówki
spodnie do Wrapów
Podkolanówki
spodnie,
bezuciskowe
BASIC

Kolor
Szary

Podkolanówki
spodnie,
uciskowe
TRANSITION

10– 15 mmHg
w obszarze
stopy i kostki

Kolor
Czarny

14

Cechy
Łatwe do zakładania
podkolanówki o długości do kolan
l 
Drirelease® odprowadza wilgoć
i redukuje zapach
l Płaskie szwy zwiększające komfort
l Jony srebra o właściwościach
bakteriostatycznych
l Rozmiar uniwersalny
l

W komplecie:

Compreflex® Standard
l 
Dostępne również oddzielnie
l

Cechy
Miękkie podkolanówki o długości
do kolan z płaskimi szwami
l 
Drirelease® odprowadza wilgoć
i redukuje zapach
l 
Łagodna kompresja stopy i kostki
l 
Wyściełana podeszwa od palców
do pięty dla większego komfortu
l 
Jony srebra o właściwościach
bakteriostatycznych
l 
Rozmiary: tabela rozmiarów
na stronie 19
l

W komplecie:

Compreflex® Transition Łydka
l 
Dostępne również oddzielnie
l

Podkolanówki

Podkolanówki
spodnie do Wrapów
Podkolanówki
spodnie,
uciskowe
COMPLETE

10–15 mmHg
w obszarze stopy,
kostki i łydki

Kolor
Czarny

Podkolanówki
spodnie,
bawełniane
COTTON

Cechy
Wygodne podkolanówki
o długości do kolan
l 
Drirelease® odprowadza wilgoć
i redukuje zapach
l 
Łagodna kompresja w obszarze
stopy, kostki i łydki
l 
Wyściełana podeszwa od palców
do pięty dla większego komfortu
l 
Jony srebra o właściwościach
bakteriostatycznych
l 
Rozmiary: tabela rozmiarów
na stronie 19
l

W komplecie:

Compreflex® Complete Łydka
l Dostępne również oddzielnie
l

Cechy
Miękkie
Bezszwowe
l 
100% bawełny
l 
Rozmiar uniwersalny
l
l

Bezkompresyjne

Kolor

Dostępne oddzielnie

Naturalny
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Akcesoria

Łatwe i precyzyjne ustawianie kompresji
Accutab® do Compreflex®
Co to jest Accutab®?
Accutab® to proste narzędzie, które łatwo
przymocować do wyrobów Compreflex®
Korzystając z Accutab® pacjenci mogą ustawić
początkowy poziom kompresji spoczynkowej na
przykład w określonym zakresie 21–46 mmHg.

Jak działa Accutab®?
Accutab® pomaga pacjentom w prawidłowym napięciu pasków wyrobu poprzez korelację
siły naciągu przyłożonej do paska z liniami oznaczającymi nacisk na wyrobie.

Łatwe w użyciu
1. Delikatnie ułożyć paski Compreflex®
na miejscu, bez rozciągania materiału

1

2

2. Przymocować Accutab®
na końcu każdego paska
3. Pociągnąć każdy pasek do przepisanego
poziomu wskazanego na Accutab®:
<21 mmHg, 23–32 mmHg lub 34–46 mmHg

3

Uwaga: wyroby nieelastyczne są wyrobami do terapii kompresyjnej stosowanymi na kończynach
górnych i dolnych. Terapia kompresyjna poprawia przepływ żylny i limfatyczny, zmniejszając
obrzęk żylny i limfatyczny. Produkt jest przeznaczony do wielokrotnego użytku. Należy uważnie
przeczytać instrukcję użytkowania i skonsultować się z lekarzem, w przypadku jakichkolwiek
problemów zdrowotnych. Wymienione środki ostrożności i przeciwwskazania są jedynie
wskazówkami i nie zastępują konsultacji z lekarzem.
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Akcesoria

Sprawdzona precyzja ciśnienia spoczynkowego
Accutab® wyniki: 20– 30 mmHg

Accutab® został poddany rygorystycznym
testom zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumentach International
Compression Club Consensus.1,2

55
50
45

mmHg

Testy przeprowadzono przy użyciu
PicoPress® o znanej wysokiej dokładności
i powtarzalności.3

60

40

= kostka
= zalecany zakres

35
30
25
20
15
10

indywidualne testy

Efektywne ciśnienie robocze
Ciśnienie robocze
Chodzenie, wchodzenie po schodach,
wstawanie, stawanie na palcach

ciśnienie
spoczynkowe
zakładanie
Compreflex®

ciśnienie
spoczynkowe
leżenie / siedzenie
w bezruchu

Nieelastyczne wyroby kompresyjne zmniejszają obrzęk nóg i poprawiają przepływ krwi żylnej.4,5
l 
Nieelastyczne wyroby kompresyjne mogą zwiększać perfuzję tętniczą u pacjentów

l

z łagodną do umiarkowanej chorobą tętnic obwodowych.4,5

Accutab® – Bezpieczne, precyzyjne i spoczynkowe ciśnienie
l

l

Nieelastyczne wyroby kompresyjne można bezpiecznie stosować u pacjentów
z łagodną do umiarkowanej chorobą tętnic obwodowych. 4, 5
Accutab® zapewnia precyzyjne początkowe ciśnienie spoczynkowe,
podczas zakładania SIGVARIS Compreflex®.

1. Partsch H, et al. Measurement of lower leg compression in vivo: recommendations for the performance of measurementsof interface pressure and stiffness. Dermatologic Surgery 2006;32(2):224–233.
2. Fan M, et al. LipidGO: database for lipid-related GO terms and applications. Bioinformatics 2014;30(7):1043–1044.
3. Mosti G, Rossari S. The importance of measuring sub bandage pressure and presentation of new measuring device. Acta Vulnol 2008;6:31–36.
4. Mosti G, Iabichella M, Partsch H. Compression therapy in mixed ulcers increases venous output and arterial perfusion. Journal of vascular
surgery 2012;55(1):122–128.
5. Mosti G, Compression in mixed ulcers: venous side. Phlebology 2014;29(1):13–17.
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Akcesoria

Paski Przedłużające

Cechy
Łatwe w użyciu
l 
Dodaje do 10 cm w obwodzie
l 
Łatwo się odpina
l 
Niedrogie rozwiązanie dla pacjentów,
których rozmiar przekracza zakres standardowy
wyrobów Compreflex® na nogi
lub którzy potrzebują indywidualnych rozmiarów
l

Kolor
Czarny

18
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Tabele rozmiarów

Tabele rozmiarów

Compreflex® Standard / Transition / Complete Łydka (B–D)
SMALL

MEDIUM

LARGE

X-LARGE

XX-LARGE

D

29–39 cm

34–44 cm

40–50 cm

46–56 cm

54–64 cm

C

29–39 cm

34–44 cm

40–50 cm

46–56 cm

54–64 cm

B1

24–34 cm

29–39 cm

34–44 cm

39–49 cm

44–55 cm

B

19–26 cm

21–30 cm

26–36 cm

31–41 cm

36–46 cm

L1

REGULAR: 30–33.9 cm

TALL: 34–42 cm

Compreboot Standard & Compreboot Plus (A–Y)
SMALL

MEDIUM / LARGE

X-LARGE / XX-LARGE

REGULAR

LONG

REGULAR

LONG

REGULAR

LONG

Y

28–36 cm

28–36 cm

≤39 cm

≤39 cm

≤44 cm

≤44 cm

A

22–26 cm

22–26 cm

≤30 cm

≤30 cm

≤33 cm

≤33 cm

Ai

14–18 cm

19–23 cm

18–20 cm

23–25 cm

20–22 cm

25–27 cm

Podkolanówki Transition & Complete
SMALL

MEDIUM

LARGE

X-LARGE

XX-LARGE

Euro

UK

Euro

UK

Euro

UK

Euro

UK

Euro

UK

MĘSKIE

<39

<5.5

39–42

6–8.5

42–44

8.5–10.5

44–47

10.5–13.5

44.5–47

11–13.5

DAMSKIE

<38

<5.5

38–40 5.5–7.5

40–43

7.5–10

>43

>10

–

–

C

29–39 cm

34–44 cm

40–50 cm

46–56 cm

54–64 cm

B

19–26 cm

21–30 cm

26–36 cm

31–41 cm

36–46 cm
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