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Anti-Embolism
* Polvisukat,
* Reisisukat,
* Vyösukat

Maahantuonti:

Virtually OY

info@virtually.fi
color/size cB cC cG

XS 17 ~ 20 cm 26 ~ 32 cm 38 ~ 47 cm

S 20 ~ 23 cm 30 ~ 36 cm 44 ~ 55 cm

M 23 ~ 26 cm 34 ~ 40 cm 50 ~ 61 cm

L 26 ~ 29 cm 38 ~ 44 cm 56 ~ 68 cm

XL 29 ~ 32 cm 42 ~ 48 cm 62 ~ 70 cm

XXL 32 ~ 35 cm 46 ~ 52 cm 68 ~ 82 cm

XXXL 35 ~ 38 cm 50 ~ 56 cm 74 ~ 88 cm

Circumference (cm)
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short regular long

l D < 36 cm 36 ~ 40 cm > 40 cm

l G < 70 cm 70 ~80 cm > 80 cm

l T < 90 cm 90 ~ 100 cm > 100 cm

Length

Anti-embolism sukat (myös antitroboosisukat) ovat lääkinnälliset tukisukat,
joita käytetään osana pitempiä jaksoja staattisessa tilassa olevien potilaiden hoitoa.

Anti-embolism sukkien vaikutus on tehokkain, jos sukan koko on valittu oikein.
Sukat valitaan käyttöön potilaan jalkojen mittojen mukaan.

on mitoitettu suomalaisten mittataulukoiden mukaan.EasierEveryday® :n anti-embolismsukat
Laajasta kokovalikoimasta löytyvät oikeankokoiset sukat jokaiselle niitä tarvitsevalle:

Sukissa on:
* 3 pituusryhmää (Short, Regular, Long)
* jokaisessa pituusryhmässä 7 eri kokoa (XS - XXXL).

sukat on värikoodattu:Hoitohenkilökunnan työn helpottamiseksi
eri kooissa on erivärinen kantapää, väri löytyy myös pakkauksen mittausohjeesta.
Sukkien pukemista potilaalle nopeuttaa tarvittaessa liukas apusukka.
Sukan koon mittaamista helpottaa vartavasten kehitetty EasierEveryday® -mittanauha.

on kokomerkintä kudottu myös sukkien pohjiinVaatehuollon työn tehostamiseksi
(esim. XXXL - Long), mikä nopeuttaa sukkien lajittelua.

Kummankin jalan oma vyösukka mahdollistaa jalkojen yksilöllisen  mitoituksen ja
kompression. Vyösukassa on säädettävä vyötärönauha (max vyötäröympärysmitta 160cm, koossa XXXL)

80% polyamidiMateriaalitiedot:
20% elastaani

Sukkissa ei ole käytetty lateksia

Sukkien pakkauksessa on suomenkieliset tekstit.
Sukkien koot on tarkistettu Suomessa käytössä olevien mittataulukkoiden mukaan.

Valmistaja: ., TaiwanI-Ming Sanitary Materials Co., Ltd

Maahantuoja: , SuomiVirtually Oy

18mmHg

ISO13485

pakkaus:


