Actico® silk

Actico ® silk – kompressionsstrumpa
Actico ® silk är ett två komponents, färdigt att
använda, kompressions kit av mycket hög kvalitet.
Den speciella understrumpan av material som
påminner om silke, är mycket behaglig att använda
såväl dag som natt. Det silkiga materialet gör också
strumpan lätt att applicera utan något hjälpmedel.
Tre strumpor i ett kit
Två vita understrumpor (10mmHg) som kan
användas dygnskontinuerligt samt en hudfärgad
ytterstrumpa för kompression under dagtid.
Den vita understrumpan kan användas direkt över
sårkompress.
Kompression:
Två lagers kompressions system, som tillsammans
ger 40mmHg, vilket uppfyller en klass 1-3 strumpa
med 40 mmHg tryck vid ankeln. Motsvarar trycket i
kortsträcks- eller lågelastisk binda. Låg kompression
i foten förhindrar ödem i framfoten.
Endast understrumpa ger 10mmHg, vilket motsvarar
en klass 1 strumpa och tillsammans ger strumporna
ett tryck på 40mmHg.
Vid kontinuerlig behandling ger strumpan effektivt
arbetstryck vid rörelse dagtid och väl accepterat
statiskt tryck nattetid.
Material:

Vit understrumpa: 90%polyamid, 10 % elastan.
Hudfärgad ytterstrumpa: 65% polyamid, 35 %
elastan
Tvätt:
Understrumpa, vit: Maskintvätt i 600.
Överstrumpa, hudfärgad: Maskintvätt i 400.
Tvättråd finns både på strumpa och i förpackning.
Förpackning:
Innehåller 2 vita understrumpor och 1 hudfärgad
överstrumpa.
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Actico® silk
Indikationer:
 Venöst ödem
 Venös insufficiens
 Venösa bensår
 För att läka och förebygga återkomst av venöst
bensår
 Post-trombotiskt syndrom
 ”Congestive ” dermatosis
 Excem, pigmentering
 Atrophy blanche
 Lipodermatosclerosis
 Efterbehandling av skleroterapi, varikotomi
 Vid Bypass operation
 Över tagstället på underbenen
Kontraindikationer:
 Avancerad perifer occlusiv artärsjukdom
 Dekompenserad hjärtinsufficiens
 Septisk flebit
 Phlegmasia coerulea dolens
 Diabetessår
 Angio- och neuropati (som hos diabetiker)
Storlekar:
För att finna rätt storlek är där två mått som måste
beaktas:
Vad: cC
Fotled: cB
Vad: cC

Varje förpackning innehåller tre strumpor,
understrumpor samt en ytterstrumpa.

två

Strumpan finns i 5 storlekar – S, M, L, XL, XXL.

Fotled: cB
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Art.nr.
26905
26906
26910
26911
26912

Storlek
S
M
L
XL
XXL

cB(cm)
19,5-25,5
21,5-27,5
22,5-29,5
23,0-32,0
23,5-34,0

cC(cm)
30,5-37,5
33,0-40,0
35,5-43,0
38,0-46,0
40,0-49,0

Avdfp
1
1
1
1
1

Trpfp
16
16
16
16
16

