
Zdravotní podpůrné punčochy
Podpůrné punčochové zboží medi SWING® dokonale spojuje kompresi, lehkost a eleganci v jednom výrobku.  
Produkty medi SWING® napomáhájí návratu žilní krve, čímž zmírňují pocit únavy a těžkosti nohou a přináší zdravé  
a krásné nohy. Módní barvy a varianty dělají z punčochového zboží medi SWING® nejlepší volbu pro nejnáročnější ženy.

NÁVOD K POUŽITÍ
Punčochy medi SWING® si nasaďte hned, jak ráno vstanete.
Dávejte pozor na ostré nehty a prsteny!
Zacházejte s punčochami opatrně, abyste nepoškodili jejich jemnou pleteninu.  
Při navlékání punčoch byste měli ideálně používat gumové rukavice.
1. Nahrňte délku punčochy do rukou až po chodidlovou část. 

Vložte nohu dovnitř a zkontrolujte, zda je pata ve správné poloze. 
2. Nyní rovnoměrně rozložte punčochu nahoru přes koleno a pak přes stehno, dokud správně nepadne.
3. Nyní zkontrolujte, zda je punčocha správně umístěna.

INDIKACE
■ Prevence žilních a lymfatických onemocnění.
■ Prevence otoků nohou a pavoučích žil v těhotenství.

ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE
Pokročilé periferní arteriální okluzivní onemocnění, lymfedém, septická flebitida, těžká flebitida, lymfangitida,  
pokročilé neuropatie (např. diabetes mellitus), nesnášenlivost materiálu kompresivních punčoch.

RELATIVNÍ KONTRAINDIKACE
Vředy a otevřené rány, mokvající dermatózy, imobilita, stázová dermatitida, inkontinence velkých chlopní hlubokého  
a povrchového žilního systému, žilní trombóza nebo akutní tromboflebitida, posttrombotický syndrom.

UPOZORNĚNÍ
■ V případě, že se během používání výrobku objeví bolesti nebo podráždění kůže, okamžitě punčochu sundejte  
  a poraďte se s lékařem nebo odborným prodejcem.
■ Pokud není pokožka suchá, naneste na chodidlo trochu tělového pudru, abyste usnadnili oblékání punčochy.
■ Při oblékání punčoch používejte gumové rukavice.
■ Pozornost věnujte také vnitřní struktuře obuvi, protože vadná podšívka nebo vycpávka zvyšuje tření  
 a může dojít k poškození punčochy.
■ Před použitím punčochy nepoužívejte masti nebo krémy, protože by mohly poškodit přízi.
■ Nedoporučuje se používat punčochy během spánku v noci.

SLOŽENÍ
POLYAMID (PA), ELASTAN (EA)

POKYNY K PRANÍ
■ Perte denně v ruce.
■ Používejte tekuté a neutrální mýdlo bez bělicích prostředků a změkčovadel.
■ Nesušte v sušičce.
■ Nežehlete.

 t m o U d
Ruční praní  Nežehlit Nebělit Nečistit chemicky Nesušit v bubnové sušice

V případě jakékoliv reklamace týkající se tohoto zdravotnického prostředku si prosím uschovejte číslo šarže na tomto obalu.
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Zdravotné podporné pančuchy
Podporné pančuchové produkty medi SWING® dokonalo spájajú kompresiu, ľahkosť a eleganciu v jednom výrobku.  
Produkty medi SWING® napomáhajú návratu žilovej krvi, čím zmierňujú pocit únavy, ťažkosti nôh a prinášajú zdravé  
a krásné nohy. Módne farby a varianty robia z pančuchového tovaru medi SWING® najlepšiu voľbu pre najnáročnejšie ženy.

NÁVOD K POUŽITIU
Pančuchy medi SWING® si nasaďte hneď, ako ráno vstanete.
Dávajte pozor na ostré nechty a prstene!
Zaobchádzajte s pančuchami opatrne, aby ste nepoškodili ich jemnú pleteninu.  
Pri navliekaní pančúch by ste mali ideálne používať gumové rukavice.
1. Nahrňte dĺžku pančuchy do rúk až po chodidlovú časť. 

Vložte nohu do vnútra a skontrolujte, či je päta v správnej polohe.
2. Teraz rovnomerne rozložte pančuchu nahor cez koleno a potom cez stehno, dokým správne nepadne.
3. Teraz skontrolujte, či je pančucha správne umiestnená.

INDIKÁCIE
■ Prevencia žilových a lymfatických ochorení.
■ Prevencia opuchov nôh a pavúčich žíl v tehotenstve.

ABSOLÚTNA KONTRAINDIKÁCIA
Pokročilé periférne arteriálne okluzívne ochorenie, lymfedém, septická flebitída, ťažká flebitída, lymfangitída,  
pokročilé neuropatie (napr. diabetes mellitus), neznášanlivosť materiálu kompresívnych pančúch.

RELATÍVNE KONTRAINDIKÁCIE
Vredy a otvorené rany, mokvajúce dermatózy, imobilita, stázová dermatitída, inkontinencia veľkých chlopní hlbokého  
a povrchového žilového systému, žilová trombóza alebo akútna tromboflebitída, posttrombotický syndróm.

UPOZORNENIE
■ V prípade, že sa behom používania výrobku objavia bolesti alebo podráždenie kože, okamžite pančuchu vyzlečte 
  a poraďte sa s lekárom alebo odborným predajcom.
■ Pokiaľ nie je pokožka suchá, naneste na chodidlo trochu telového púdru, aby ste uľahčili obliekanie pančuchy.
■ Pri obliekaní pančúch používajte gumové rukavice.
■ Pozornosť venujte takisto vnútornej štruktúre obuvi, pretože chybná podšívka alebo vypchávka zvyšuje trenie  
 a môže dôjsť k poškodeniu pančuchy.
■ Pred použitím pančuchy nepoužívajte maste alebo krémy, pretože by mohly poškodit priadzu.
■ Nedoporučuje sa používat pančuchy v noci behom spánku.

ZLOŽENIE
POLYAMID (PA), ELASTAN (EA)

POKYNY K PRANIU
■ Perte denne v rukách.
■ Používajte tekuté a neutrálne mydlo bez bieliacich prostriedkov a zmäkčovadiel.
■ Nesušte v sušičke.
■ Nežehlite.

 t m o U d
Ručné pranie  Nežehliť   Nebieliť  Nečistiť chemicky Nesušiť v bubnovej sušičke

V prípade akejkoľvek reklamácie týkajúcej sa tohto zdravotníckeho prostriedku si prosím uschovajte číslo šarže na tomto obale.
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