MEDICINSK KOMPRESSIONSSTRØMPE

Professionelle kompressionsstrømper

02

Kvalitet
Sahvafit® medicinske kompressionsstrømper er fremstillet i henhold til nyeste viden
og teknologi indenfor medicin- og tekstilindustrien.
Sahvafit® stiller høje krav til kvalitet. Derfor
kontrollerer vi løbende både produktion og
kvalitet, ligesom strømperne desuden kontrolleres af det uafhængige Hohenstein institut i Tyskland.
Alle Sahvafit® kompressionsstrømper lever
således op til den internationale anerkendte
RAL-standard (kvalitetscertificering) for medicinske kompressionsstrømper.
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Holdbarhed
Alle RAL-godkendte kompressionsstrømper
har en holdbarhed på 6 måneder, efter de er
taget i brug.
Derved sikres brugerens helbred optimalt og
kompressionsstrømpernes rette effekt.
Herefter bortskaffes kompressionsstrømperne i almindeligt blandet affald. Genbrug af andres medicinske kompressionsstrømper, kan
i værste fald være helbredsskadelig.
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Materialer
For at sikre optimal funktion har Sahvafit ®
udviklet tre varianter af kompressionstrømper. Hver variant er designet for at afhjælpe
brugeren optimalt i forhold til behovet.
Sahvafit® medicinske kompressionsstrømper indeholder varierende mængder af:
· Bomuld
®
· Lycra (Elastan)
®
· Tactel (Polyamid)
· Nylon (Polyamid)
®
· SeaCell active
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Miljø
Kompressionsstrømperne indeholder økologiske fibre
(godkendt iht. Øko-Tex ® Standard 100). Emballagen er
designet til at være så CO2 neutralt som muligt.
100% kvalitetsgaranti
Sahvafit® kompressionsstrømperne kontrolleres omhyggeligt, før de afsendes fra producenten.
Hvis der, ved korrekt brug og pleje, alligevel skulle vise
sig fejl i materialet indenfor 6 måneder, ombyttes kompressionsstrømperne uden beregning.
Returner de defekte Sahvafit ® strømper, sammen med
kvitteringen, til den afdeling i Sahva, hvor du har fået
strømperne udleveret.

06

Beige

Materiale
49 % Bomuld
27 % Nylon Polyamid
®
24 % Lycra Elastan

Sahvafit ® Bomuld
Sahvafit ® Bomuld er kendetegnet ved et
højt indhold af naturlige fibre (49 % bomuld),
som gør strømpen meget hudvenlig.
Bomuldsstrømpen er velegnet til langtidsbrugere af kompressionsstrømper, som
også har et højt aktivitetsniveau.
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Sahvafit ® Elegant
Sahvafit ® Elegant er en diskret og meget
elastisk kompressionsstrømpe, der er let at
®
tage på. Indholdet af Tactel har en svedtransporterende effekt, som modvirker,
at huden bliver fugtig, ved at transportere
fugten fra huden ud gennem kompressionsstrømpen.

Mexico

Sort

Materiale
71 % Tactel® Polyamid
29 % Lycra® Elastan
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Sahvafit ® Fast
Sahvafit® Fast er en meget ”stiv” og slidstærk
kompressionsstrømpe, som er velegnet til folk
med højt aktivitetsniveau. Kompressionsstrømpen indeholder SeaCell® og sølvioner, som gør
kompressionsstrømpen både antibakteriel og
fungicid. Derfor er den særdeles hudvenlig
og lindrer indikationer/lidelser som dermatitis,
neurodermatitis, psoriasis og kløe.

Beige

Sort

Materiale
62 % Tactel® Polyamid
26 % Lycra® Elastan
8 % Bomuld
4 % SeaCell® active
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Bevilling af kompressionsstrømper
Hvis din læge vurderer, at din lidelse er
kronisk og derfor ordinerer kompressionsstrømper, kan du søge om bevilling af
strømperne hos kommunen. Normalt vil du
få bevilget to par strømper om året.
Når du har modtaget bevillingen fra kommunen, tager du den med til Sahva, som
udleverer strømperne til dig.

Frit valg af leverandør
Ifølge §112 i Serviceloven kan man frit vælge
sin leverandør af hjælpemidler, uanset hvem
kommunen i øvrigt har en aftale med. Det
betyder med andre ord, at hvis der på din
bevilling bliver henvist til en anden leverandør af kompressionsstrømper, end den,
du gerne vil benytte, kan du frit vælge at
opsøge en anden.
Ved skift af leverandør kan der forekomme
en (mindre) egenbetaling.

10

Standard eller specialfremstillet
Kompressionsstrømper fra Sahvafit® bliver
enten valgt ud fra et standardsortiment eller
fremstillet efter dine mål. Dine strømper er
under alle omstændigheder helt personlige,
og må derfor ikke benyttes af andre end
dig.
Brug dem hver dag
For at opnå maksimal effekt af strømperne
er det vigtigt at de anvendes hver dag og
kun tages af om natten. Følg altid lægens
anvisninger angående brugen.
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Påtagning
Det er vigtigt, at strømperne tages på om morgenen, inden benene begynder at hæve. Huden
skal være tør. Brug altid gummihandsker - både
når du tager strømperne på og af. Det beskytter
strømperne, og gør på- og aftagningen meget
lettere.
Rengøring
Kompressionsstrømperne kan maskinvaskes
ved 40°C og må ikke tørretumbles. Kompressionsstrømperne skal vaskes regelmæssigt eller når de er blevet snavsede. Anvend et mildt
finvaskemiddel uden enzymer. Anvend ikke skyllemiddel. Strømperne må ikke tørres i direkte
sollys eller på radiator.
Sahva forhandler også vaskemiddel, som er specielt velegenet til vask af kompressionsstrømper.
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Butik – med sko, kompressionsstrømper, såler, bandager,
brystproteser og lingeri.

For tidsbestilling kontakt os på telefon 7011 0711

www.sahva.dk · Telefon 7011 0711

4016–01.08.14

Klinik – mål til fodindlæg, håndsyet fodtøj, sko, proteser, ortoser
og kompressionsstrømper.

