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Varicex® S - opaska dziana z pastą cynkową 10cm x 5m (20
630)
 

Cena: 36,90 pln

Opis słownikowy

Producent Lohmann-Rauscher

Opis produktu
 

Dziana opaska Varicex® S impregnowana pastą cynkową to bandaż bi-elastyczny (o rozciągliwości wzdłużnej i poprzecznej) o krótkim
naciągu odpowiedni do bandaży typu Unna Boot przeznaczony do stosowania do kompresji, do stabilizacji i odciążania, a także do
unieruchamiania pewnych części ciała.

Wyrób jest gotowy do użycia, szybki w zastosowaniu. Przy jego pomocy tworzy się półsztywne opatrunki stałe we wskazaniach takich
jak: żylaki, przewlekła niewydolność żylna, leczenie obrzęku, zakrzepowe zapalenie żył, owrzodzenie podudzia w fazie gojenia oraz w
okresie rekonwalescencji po złamaniach.

Długość po rozciągnięciu: 10cm x 5m

Materiał nośny: 80% wiskoza, 20% poliamid – powlekany pastą cynkową

Właściwości:
- dobrze rozciągliwa
- bielastyczna - o rozciągliwości wzdłużnej i poprzecznej
- nadaje się także do stożkowatych części ciała
- odpowiednia do opatrunków wykonywanych techniką okrężną
- łatwa do nałożenia
- pakowana pojedynczo w woreczku z folii aluminiowej

Wskazania:
- Wskazania flebologiczne i limfologiczne: żylaki, zakrzepowe zapalenie żył, niewydolność żył głębokich, zespół pozakrzepowy,
zakrzepica żylna, przewlekła niewydolność żylna w stadium I do III b (wg Widmera), owrzodzenie podudzia żylne i mieszane, obrzęki

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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(żylne, limfatyczne, tłuszczowe, w tym pourazowe, pooperacyjne, w czasie ciąży), po skleroterapii i zabiegach chirurgicznych żył.
- Kontuzje, skręcenia, urazy ścięgien i zwichnięcia.

Przygotowanie do użycia:
- Przed założeniem opatrunku oczyścić ewentualną ranę/opracować łożysko oraz okryć opatrunkiem odpowiednio do jej stanu.
- Ewentualnie wyściełać narażone na ucisk miejsca.
- Opatrunek najlepiej zakładać rano przed wstaniem z łóżka lub po dłuższej chwili trzymania nogi w górze.
- Szerokość bandaża powinna odpowiadać średnicy części ciała, na którą ma być założony.

Stosowanie:
- Technikę nakładania zwojów opaski Varicex® S należy uzgodnić z lekarzem prowadzącym leczenie.
- Aby uzyskać maksymalną ruchomość stawu, zaleca się zakładanie opatrunku na stopę zgiętą pod kątem prostym (90°).
- Opatrunek należy zakładać tak, aby nie powstały luki.
- Zawinięta część bandaża (zwój bandaża) jest zwrócona na zewnątrz. Zwój bandaża należy poprowadzić ciasno przy nodze/ramieniu.
- Jeżeli opatrunek ulegnie poluzowaniu, to należy go zmienić.
- Z uwagi na jego bi-elastyczność, bandaż Varicex® S można modelować bez wielokrotnego nacinania i docinania. Opatrunek gładko
dopasowuje się do kończyny.
- Po założeniu, opatrunek z pastą cynkową należy zabezpieczyć za pomocą rękawa opatrunkowego tg ® lub opaski podtrzymującej.

Opaski z pastą cynkową Varicex® zużywają się w niewielkim stopniu - niezależnie od tego, czy stosowane są z elastyczną opaską w
systemie okrężnym, czy systemie półósemkowym.

Przeciwwskazania:
Zastoinowa niewydolność serca, zaawansowana choroba tętnic obwodowych, posocznicze zapalenie żył, siniczy obrzęk bolesny,
zaburzenia czucia w skórze, znane alergie i/lub nadwrażliwość na składniki produktu.
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