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Το Σύστημα Συμπίεσης Βουβωνικής Χώρας για Χρήση Μετά Από Καρδιολογικό 

Καθετηριασμό που αποκτήσατε παρέχει συμπίεση στο τραύμα που δημιουργείται στις 

μηριαίες αρτηρίες και φλέβες μετά από επεμβατικές διαγνωστικές μεθόδους και 

θεραπείες. Το σύστημα συμπίεσης της βουβωνικής χώρας προσαρμόζεται σε κάθε τύπο 

σώματος, έχει απαλή υφή και είναι από αναπνεύσιμο υλικό. Η εφαρμογή του είναι 

δυνατή για περίμετρο μέχρι 130 εκατοστών. 

Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά το παρόν έντυπο Οδηγιών Χρήσης 

Το σύστημα συμπίεσης της βουβωνικής χώρας αποτελείται από δύο ‘ενωμένες’ ζώνες, 

μία περιφερειακή η οποία εφαρμόζεται γύρω από την περιφέρεια και μία μηριαία που 

εφαρμόζεται γύρω από το μηρό, και από ένα κύλινδρο συμπίεσης.   

Εφαρμογή 

(Εικ. 1) Τοποθετήστε την περιφερειακή ζώνη γύρω από την περιφέρεια του ασθενή. 
Αν η συμπίεση πρόκειται να εφαρμοστεί στο δεξιό μηρό, προσαρμόστε τη θέση της 
ζώνης ώστε το Velcro να βρίσκεται στο επίπεδο του δεξιού ισχίου. Το πράσινο Velcro 
πρέπει να είναι στην εξωτερική πλευρά. Εάν πρόκειται να εφαρμοστεί στον αριστερό 
μηρό προσαρμόστε τη θέση της ζώνης ώστε το Velcro να βρίσκεται στο επίπεδο του 
αρτιστερού ισχίου και το κόκκινο Velcro να είναι στην εξωτερική πλευρά. 
(Εικ. 2) Το Velcro πρέπει να εφαρμοστεί από την εξωτερική πλευρά της ζώνης. 
(Εικ. 3) Πριν την εφαρμογή του μηριαίου σκέλους της ζώνης καλυψτε το 
καθετηριασμένο σημείο με ένα αποστηρωμένο επίθεμα και τοποθετήστε από πάνω 
τον κύλινδρο συμπίεσης. 
(Εικ. 4) Ακολούθως, περάστε το μηριαίο σκέλος της ζώνης πάνω από τον κύλινδρο 
συμπίεσης και εφαρμόστε το στο εξωτερικό Velcro της περιφερειακής ζώνης. 
(Εικ. 5) Εφαρμογή στον δεξιό μηρό 
(Εικ. 6) Εφαρμογή στον αριστερό μηρό  
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Ασφάλεια 
 

 

Πριν τη χρήση της ζώνης να ελέγχεται πάντα ότι τα Velcro κλείνουν σταθερά και με 
ασφάλεια. 
Πάντα η εφαρμογή του συστήματος συμπίεσης της βουβωνικής χώρας να γίνεται με τη 
βοήθεια γιατρού ή εξειδικευμένου προσωπικού. 
Σε περίπτωση που το σύστημα συμπίεσης της βουβωνικής χώρας δεν έχει τοποθετηθεί 
ορθά, μην προσπαθήσετε να το επανατοποθετήσετε τραβώντας το, καθώς η ελαστική 
ζώνη μπορεί να καταστραφεί και να μην είναι κατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση. 
Ανοίξτε τη ζώνη και εφαρμόστε την ξανά. 
 
 
Φύλαξη του Συστήματος     
 
 

 Φυλάξτε το σύστημα σε ξηρό μέρος 
 

και προφυλάκτε το από την απευθείας έκθεση στις ακτίνες του ήλιου 
 
 
Οδηγίες Καθαρισμού 
 

 
 
 
 
 

Πριν το πλύσιμο να κλείνετε τα Velcro 
 
Αντενδείξεις 

 

Τα προϊόντα δεν παρουσιάζουν αντενδείξεις και είναι υποαλλεργικά  
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