Saphenamed ucv
Medicinskt kompressionsstrumpsystem
®

 et kan vara svårt och omständigt att själv ta på sig kompressionsstrumpor eller linda sitt eget ben. Många gånger avbryter
D
dessutom patienten behandlingen för tidigt på grund av obehag. Kompression är många gånger en förutsättning för att ett sår
ska läka. Saphenamed, som ger önskad effekt, kan då vara ett alternativ till lindning och till klassiska kompressionsstrumpor.

Integrerad
påtagningshjälp

Enkel att ta på

Ger ett vilotryck på
ca 40 mmHg

Indikation
Vid behandling av öppna bensår (Ulcus
cruris venosum) och hudförändringar (Ödem,
Hypodermitis).
Förebygger återfall av bensår efter läkning.
Förhindrar bensår redan vid befintliga hudförändringar (Atrophia blanche).
Kontraindikationer:
Arteriell ocklusionssjukdom.
Dekompenserad hjärtinsufficiens.
Bensår med arteriellt ursprung.
Materialöverkänslighet.
Sensibilitetsstörningar på de nedre
extremiteterna.
Kompression och stöd

helps healing.
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Saphenamed ucv är ett tvålagerssystem med en understrumpa och en
överstrumpa.
Egenskaper
Understrumpan är tillverkad i ett elastiskt, mjukt material som ger ett
tryck på ca 18 mmHg och kan bäras både dag och natt, den fungerar
också som en glidyta när överstrumpan ska tas på.

Enkel att ta på.

Överstrumpan har ett tryck på ca 22 mmHg. När strumporna används i
kombination uppnås ett vilotryck på ca 40 mmHg vilket motsvarar kompressionsklass III. Arbetstrycket är ca 55 mmHg. Inga tryckpunkter bildas
eftersom trycket fördelas över benet.

Så här mäter du!
cB där ankeln är som smalast
cC där vaden är som kraftigast
cD två fingrar under knävecket

Material
Understrumpan: 70% polyamid, 18% elastan, 9% bomull, 3% lyocell

(se måtten i tabellen nedan)
HARTMANN-ScandiCare AB 8802462 (2011-03)

Överstrumpan: 61% polyamid, 28% elastan, 8% bomull, 3% lyocell
Saphenamed innehåller även SeaCell, ett textilfiber med algextrakt berikat med olika mineraler, spårämnen, kolhydrater, fett och vitaminer som
stödjer hudens läkningsprocess.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I osteril.
CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.
Tvättråd
Handtvätt eller skonsam maskintvätt i tvättpåse med ett normalt fintvättmedel förlänger strumpornas livslängd. Sköljmedel ska inte användas.
Skölj strumporna noggrant efter tvätt.
Strumporna ska inte vridas ur, inte centrifugeras eller torkas i torktumlare.
Pressa ur vattnet mellan två torra handdukar och lufttorka strumporna.
Strumporna tar skada av direkt hetta t.ex. värmeelement och direkt solljus, liksom strykning eller rengöring med bensin eller kemikalier.

Överstrumpa

Understrumpa

Fördelar:
Terapeutisk säkerhet, rätt tryck på
rätt plats

Sortiment

Storlek

cB (cm) cC (cm) cD (cm) Art.nr.

Saphenamed ucv

stl 1

19 - 21

30 - 35

28 - 36

1 överstrumpa,
2 understrumpor i ask

stl 2

21 - 23

33 - 38

stl 3

23 - 25

stl 4

®

Afp

Tfp

997 427

1 set

5 Afp

31 - 36

997 428

1 set

5 Afp

36 - 41

34 - 39

997 429

1 set

5 Afp

25 - 27

39 - 44

37 - 42

997 430

1 set

5 Afp

stl 5

27 - 29

42 - 47

40 - 45

997 431

1 set

5 Afp

stl 6

29 - 31

45 - 50

43 - 48

997 432

1 set

5 Afp

Enkel att ta på
Bekväm att bära, designen gör att
trycket inte upplevs som obehagligt
Ekonomisk, sparar tid
SeaCell vårdar huden och reglerar
temperaturen

