thrombexin® climax

Varis nasıl oluşur?

16-18 mmHg
Varis, kirli kanı taşıyan toplardamarlarda görülen bir hastalıktır. Ana
atardamarlardan vücudun alt kısımlarına, ayak ve bacaklara giden
kan, yerçekimine karşı koyarak kalbe geri dönmek zorundadır.
Kılcal damarlara gelen kanın basıncı çok
düşüktür bundan dolayı kanın kalbe
dönüşünü kolaylaştırmak için
toplardamarlar içinde kapakçıklar
bulunmaktadır. Bu kapakçıkların zamanla
kapanmaması veya deforme olması
sonucunda, kan kalbe doğru tam olarak
akamaz ve damar içinde göletler oluşur. Bunlar dışarıdan yeşilmavi olarak görülen şişmiş damarlar olarak fark edilir. Bu da varisli
damarların başlangıcını oluşturur.
Görevini yapamaz hale gelmiş bu
kapakçıkların, fonksiyonlarını tekrar
k a z a n m a l a r ı m ü m k ü n d e ğ i l d i r.
Kapakçıkların çalışmasına yardımcı
olabilecek tedavi yöntemlerine başvurulur.
Varis çorabı; varis tedavisinde en kolay uygulanan tedavi
yöntemidir. Özellikle yaşlılar ve hamileler gibi ameliyat olamayan,
ya da ilaç alamayan hastalarda kullanılabilen tek tedavi yöntemidir.

Varis çorabı, damarları çevreleyen kasları uyararak, damar içinde
deforme olmuş kapakçıkların çalışmasına yardımcı olur. Bacak
çevresinde yarattığı basınçla bacaklardaki kanın kalbe geri
dönüşünü sağlar. Varis çorabının görevini yerine getirebilmesi için,
doğru ölçüler alınarak verilen varis çorabının kullanılması gerekir.
Varis çoraplarının uyguladıkları basınç değerleri uluslararası RAL
tarafından belirlenmiş değerlerdir.

Emboliden korunmak için etkili çözüm.
Güvenilir tromboz koruyucu.
·
·
·

Ameliyat öncesi, arası ve sonrasında immobilize hastalarda
Doğumdan hemen önce ve sonra
Yatağa bağımlı hastalarda kullanılır.

thrombexin® climax'ın
· DVT riskini azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır
· Dizaltı, dizüstü, ve dizüstü bel kemerli olmak üzere 3 farklı
modeli bulunmaktadır
· Topukta bası yarası riskini azaltan güçlendirilmiş ekstra
yumuşak topuk bölümü (soft heel) vardır
· Metatarsal bölgedeki gözetleme deliği kan dolaşımının kontrol
edilmesini kolaylaştırır
· Parmak bölgesindeki antibakteriyel dokuma (antibacterial toe)
mantar riskini azaltır
· Kaymayan silikon üstbandı çorabın düşmesini engeller
· Değişik renklerle kodlandırılmış topuk ve baldır bölümü beden
seçimini kolaylaştırır
· Latex içermeyen özel dokuması sayesinde elastik yapısı ile
hastaya uyumu yüksektir
· Temizliği ve kullanımı oldukça kolaydır, 95oC'de makinede
yıkanabilir
· thrombexin® climax Anti-Emboli Çorabı ayak bileğine 18
mmHg, alt baldıra 12 mmHg ve üst baldıra 7 mmHg basınç
uygular
· thrombexin® climax için beden seçimine öncelikler ayak
bileği ölçümü ile karar verilir.
· Dizüstü thrombexin® climax için 3, dizaltı thrombexin®
climax için 3 değişik beden seçeneğiniz vardır. Bel kemerli
dizüstü thrombexin® climax için ise yine 3 değişik beden
seçeneğiniz bulunmaktadır.

Bileğe uygulanan basınç (mmHg)
18-21
23-32
34-46

Kontraendikasyonları: Arterial bozukluklar, bacaklarda güçlü
ödem, pulmoner ödem, sağ karıncık ile ilgili kalp problemleri,
bacaktaki lokal enfeksiyonlar.
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Class
I
II
III
IV

Varis çorapları nasıl kullanılır?
Beden
"Varis çoraplarının, sabahları yataktan kalkar kalkmaz giyilmesi ve
yatana kadar çıkarılmaması gerekir.
"Varis çorapları her gün yıkanmalıdır, bu şekilde hem hasta uyumu
daha yüksek olur, hem de varis çorabının basınç profili değişmez.
"Varis çorabının ömrü 6-8 ay kadardır.
"Medi Varis Çorapları makinede 40°C'de ve hassas programda
yıkanıp, kurutabilir.
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anti-emboli
çorapları

Bilek
çevresi

Baldır
çevresi

(cm)

(cm)

Renk

S

20-22

48-60

yeşil

M

23-25

56-70

mor

L

26-28

64-80

mavi

Doğru basınç uygulaması, doğru ayak bileği ve baldır ölçümüne bağlıdır.
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duomed

medi swing

CCL 1, CCL 2

·
·
·
·
·

A–D
dizaltı

·

Varis problemleriniz için ekonomik çözümdür
Duomed'in kullanım kolaylığı sayesinde hasta uyumu yüksektir
Dayanıklı ve uzun ömürlüdür
Bükülgen ve elastik dokuması sayesinde hareketlere kolayca
uyum sağlar
Dokuma özelliği ile ayakları bakteri ve mantarlardan korur
Diz üstü olanlarda kaymayı önleyen silikon bant kullanım
kolaylığı sağlar
Açık burun seçeneği özel durumu olan hastalarda (şeker
hastalarında, mantarı ve ayağında enfeksiyonu olanlarda) hasta
uyumunu arttırır, burun kısmı çift katlı dokunduğu için ayakta
kesme yapmaz.

Model

Bayan Dizaltı
140 denye, 16 - 18 mm Hg

basınçlı
destek
çorapları

3 beden, 3 renk
siyah, ten 06, ten 08

Erkek Dizaltı
280 denye, 20 - 22 mm Hg

3 beden, 1 renk
siyah

Külotlu

A–T
külotlu

·

16-18 mmHg, 20-22 mmHg

A – G/SN
silikonlu
dizüstü

basınçlı
destek
çorapları

®

140 denye, 16 - 18 mm Hg

5 beden (1-5), 4 renk
siyah, ten06, ten08

Hamile Külotlu
140 denye, 16-18 mm Hg

4 beden (2-5), 2 renk

Ürün Kodu

Class 1
(18 - 21 mmHg)

V140002-6
V140012-6

açık burun
kapalı burun

siyah, ten

V161002-6
V161002-6

V110002-6
V110002-6
·

Class 2
(23 - 32 mmHg)

V240002-6
V240012-6

açık burun
kapalı burun

V261002-6
V261002-6

V210002-6
V210002-6

·
·

Açık burun

• A-D/dizaltı
• A-T/külotlu
• A-G/dizüstü silikon üstbantlı

·

Kapalı burun

• A-D/dizaltı
• A-T/külotlu
• A-G/dizüstü silikon üstbantlı

·

5 beden
Ayak
Üstbant

S, M, L, XL, XXL

·

kapalı burun için: universal ayak bölümü bütün bedenlere uyar

Renkler
Özel Ölçüm
Yıkama Önerileri

Malzeme

Beden
S
M
L
XL
XXL

·

ten rengi

·

özel üretim ile çorap yapılmaz
• makinede 40°C’de hassas programda yıkayın
• kuru temizleme yapmayın • beyazlatıcı kullanmayın
• kurutucu ya da açık havada kurutun
• ütülemeyin

·

naylon ve likra dokumadır, lateks içermez

Sütun 1 cB
Ayak bileği ölçüsü

Sütun 2 cC
Alt baldır ölçüsü

Sütun 3 cG
Üst baldır ölçüsü

19 - 21cm

28 - 34 cm

42 - 57 cm

22 - 24 cm

32 - 38 cm

48 - 64 cm

25 - 27 cm

36 - 42 cm

54 - 71 cm

28 - 30 cm

40 - 46 cm

60 - 78 cm

30 -32 cm

42 - 50 cm

65 - 85 cm

Doğru basınç uygulaması, doğru ayak bileği ölçümüne bağlıdır.
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·

silikon üstbant kapalı ve açık burunlu A-G/dizüstü
çorapların hepsinde var

Farklı modellerle destekleyici varis çorabı, kullanıcılarına farklı
alternatifler sunar
Dokuma özelliğine göre değişik basınçlarla ihtiyaçlarınıza cevap
verir
140 ve 280 denye dokumalara sahiptir
Uyguladıkları basınç, ayak bileğinde 16-18 mmHg ve 20-22
mmHg arasında değişmektedir
Günlük yaşantı süresince şişen ve ağrıyan bacaklar için en
uygun seçimdir
Hamilelik öncesinde ve sonrasında rahatlıkla kullanılabilir
Dokumasının esnekliği sayesinde kullanımı oldukça kolaydır
Uzun süreli seyahatlerde bacak ağrılarını azaltmak için giyilebilir
Renk, beden ve model alternatifleri ile her türlü beğeniye uygun
bir çözüm sunulmaktadır
Parlak ve şeffaf örme dokusu ile kullanımı kolay, hasta uyumu
yüksektir.

Doğru basınç uygulaması, doğru ayak bileği ölçümüne bağlıdır.
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mediven® plus

mediven elegance
®

CCL 1, CCL 2

·
·
·
·
·
·
·
·
·

CCL 3

İnce, şeffaf ve esnek dokusu ile diğer varis çoraplarından çok
daha konforludur
Dünya standartlarında basınç profiline ve örme kalitesine sahip
bir varis çorabıdır
Vücut yüzeyindeki nemi dışarı taşıyarak terleme yapmaz, bu
özelliği ile de yaz aylarında varis çorabı kullanımını kolaylaştırır
Özellikle yaşlı ya da kilolu hastalarda esnekliği sayesinde
kullanımının kolay olması hasta uyumunu arttırır
Renk alternatifleri ile her türlü beğeniye cevap verir
Diz üstü çoraplarda bulunan silikon bant çorabın kaymasını önler
7 bedeni olması doğru basınca ve doğru tedaviye ulaşılması için
en iyi koşulları yaratır
Öko-tex standart 100'e göre üretilen hipoalerjik bir üründür
Tedavinin başarıyla sonuçlanması için hastanın ölçülerine uygun
varis çorabını kullanması gerekmektedir
Özel ölçü alınması ile kişiye özel çorap üretilebilir.

Yüksek basınç, yüksek kalite!
·

·

·

·

·

·

Model

A – T/U
hamile
külotlu

A–T
külotlu

A – G/SN
silikonlu
dizüstü

A–D
dizaltı

·

·

·
·

Kaliteli ve sağlam dokuması ile varis çorabı ihtiyacınız için
konforlu ve kaliteli bir çözümdür
Clima Comfort özelliği ile vücut yüzeyindeki nemi çorabın dışına
taşır, böylece terleme sorununun önüne geçilmiş olur
Dokumasının çoraba verdiği elastikiyet ile varis çorabını giyip
çıkarmak çok kolaydır
Dikiş noktalarının dayanıklılığı sayesinde esnekliğinden ve
sağlamlığından hiç bir şey kaybetmez
Kaymayı önleyen silikon üst bant sayesinde gün boyunca
rahatlıkla kullanılabilir
Kapalı burunlu olanlarda bulunan antibakteriyal burun dokuması
ile daha temiz ve daha rahattır
Açık burunlu olanlarda ayağı çevreleyen dokumanın yumuşaklığı
kullanımı kolaylaştırır, kesme yapmaz
Topuk bölgesi gerilimden ve vücudun baskısından dolayı
basıncından ve elastikiyetinden bir şey kaybetmez
Siyah ve bej renkleri ile farklı isteklere cevap verebilir
Özel ölçü alınması ile kişiye özel çorap üretilebilir.

Ürün Kodu

(18 - 21 mmHg)

185

189

191

193

285

289

291

293

A–D
dizaltı

Class 1
Class 2
(23 - 32 mmHg)

Uzunluk

A-D/dizaltý, A-G/dizüstü, A-T/külotlu ve A-T/U hamile külotlu için

Ayak

kapalý burun için: universal ayak bölümü bütün bedenlere uyar

Üstbant

silikon üstbant her renk dizüstü çorap için

Renkler

ten (0), siyah (5)

Özel Ölçüm

özel sipariþ ile ölçünüz uygun çorap yapılır

yumuşak ve elastik
bütün bacaklara
mükemmel uyum

climatherm
teknoljisi ile örme
yüzey nemini
çorabın dışına taşır

Model

Ürün Kodu
Class 3
(34 - 46 mmHg)

Beden ölçüleri mediven plus ile aynıdır (bakınız 5. sayfa)
örme bel bandı
rahat kullanım ve
iz yapmayan görünüm

A–T
külotlu

·

basınçlı
varis
çorapları

A – G/SN
silikonlu
dizüstü

basınçlı
varis
çorapları

smartex®
S İ S T E M

Tüm
Çoraplar

401

400

Dizaltı
Çoraplar

409

Dizüstü, Külotlu,
Hamile Külotlu
Çoraplar

güçlendirilmiş taban
uzun ömürlü

çok esnek
her ayak numarasına
mükemmel uyum

kalçayı toplayan
külot bölümü
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bacak ve külot
geçişi mükemmel

şeffaf örme ve
test edilmiş sağlamlık

topuk bölümü
çekici ve uzun
ömürlü

Doğru basınç uygulaması, doğru ayak bileği ölçümüne bağlıdır.
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