
 

 

 

 

Návod k použití  

Manufacturer Catell AB 
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Společnost Catell doporučuje, aby výrobek vyzkoušel a nasadil licencovaný nebo jinak vyškolený 
zdravotnický personál. Uživatelé s cukrovkou, citlivou pokožkou, známými kontaktními alergiemi, 
sníženou citlivostí nebo špatným krevním oběhem by měli být během používání obzvláště opatrní, 
aby nedocházelo k otlakům, odřeninám nebo zvýšeným otokům. 
Léčba kompresí může být kontraindikována při určitých stavech, např. při probíhající infekci/zánětu, 
srdečních potížích, nádorových onemocněních, onemocnění ledvin a jater a periferní neuropatii - v 
případě pochybností se poraďte s lékařem. Vždy zkontrolujte níže uvedený obsah materiálu. Máte-li 
jakékoli dotazy týkající se výrobku, obraťte se na svého lékaře, montéra nebo na společnost Catell. 

       
      

 *Změřte obvod MCP kloubů. Měření je 
třeba považovat za orientační. 

 
Poznámka - kopresní rukavice je k dispozici v levém/pravém provedení. 

 
Vlastnosti 
Švy na vnější straně pro minimalizaci tlaku na citlivé body. 
 
Použití rukavice 
- Za účelem snížení otoku, dle doporučení předepisujícího lékaře. 
- Se švy směrem ven. 
 
Kontaktujte svého předepisujícího lékaře, pokud 
Otok se zvětšuje. 
Rukavice způsobuje znecitlivění. Rukavice způsobuje bolest. 
 
Materiál 
Nylon, lycra. Neobsahuje latex. 
 
Pokyny pro praní 
Postupujte podle níže uvedených pokynů k praní. Použijte prací sáček. Nechte uschnout ve 
vodorovné poloze.   
 
 
 
Použití pro jednoho pacienta. 
 
Recyklace 
Třiďte podle místních předpisů. 
 
Tento přístroj splňuje požadavky nařízení o zdravotnických prostředcích 2017:745, třída výrobků 1. 

MODEL Kompresní třída  Číslo produktu 

Kompresní rukavice  ¾ prsty 1-2 (15-25 mmHg) 5050 

Kompresní rukavice plné prsty 1-2 (15-25 mmHg) 6050 

EDEMA lehká komprese ¾ prsty 1-2 (15-25 mmHg) 7050, 7051 

EDEMA lehká komprese plné prsty 1-2 (15-25 mmHg) 7150, 7151 

EDEMA lehká komprese, dlouhé, 
plné prsty 

1-2 (15-25 mmHg) 7160 

EDEMA větší komprese ¾ prsty 2  (23-32 mmHg) 8050, 8051 

EDEMA větší komprese plné prsty  2  (23-32 mmHg) 8150, 8151 

MODEL velikost Rozměry 

Pouze EDEMA XXS 13-15 cm 

EDEMA, kompresní rukavice XS 15-18 cm 

Všechny modely S 18-20 cm 

Všechny modely M 20-22 cm 

Všechny modely L 22-24 cm 

Pouze EDEMA XL 24-27 cm 
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