
עלון מידע למטופל

לפרטים נוספים ולרכישה ישירה צור קשר:

גרבי לחץ מכותנה נושמת לטיפול באי ספיקה ורידית
עלון מידע למטופל

אחד הטיפולים השכיחים ביותר בדליות תסמיניות בורידי
הרגליים הוא טיפול בגרבי לחץ. גרבי הלחץ משמשים כטיפול

שמרני בפני עצמו והן כהשלמה לטיפול פולשני. הטיפול
מתבסס על הפעלת לחץ על הרגל, המקטין את קוטר

הוריד, מעלה את מהירות הזרימה בו, מוריד את הסיכון
לפקקת ומפחית את הכאב ואת הנפיחות. ההשפעה

המיטיבה של גרבי לחץ נמשכת גם לאחר הסרתם. טיפול
באמצעות גרבי לחץ יעיל גם בריפוי כיבים ורידיים. 

מבין סוגי גרבי הלחץ הקיימים בשוק, גרבי כותנה הם הגרביים
היחידים ש”נושמים” ונותנים את התחושה הנעימה והנוחה ביותר.

גרבי הכותנה, בשונה מגרביים העשויים מרכיבים סינטטיים ולא
נושמים, מנדפים זיעה ונותנים תחושת קלילות בזכות מרכיב

הכותנה. הגרביים האלסטיים מפעילים לחץ מדורג במעלה הרגל,
ששיאו בקרסול ובאופן זה מגבירים את הלחץ הבין-רקמתי

ומורידים את נפח הדם הורידי ואת לחץ הדם בורידים השטחיים,
כאשר בכך הם משפרים את ההחזר הורידי. 

בגרבי לחץ כותנה נושמת, בשונה מגרבים סינטטיות החבישה 
נוחה, קלה וגמישה יותר ומותאמת לאקלים הישראלי 

הלח והדביק.

7 סיבות לגריבת גרב נושמת:
תחושה של מגע נעים על העור.   

מותאם למזג האוויר הישראלי.   

מונע ריחות לא נעימים.   

מתאים לאוכלוסיה הסובלת מעור בעל רגישות גבוהה.   

שילוב של טקסטיל היוצר אלסטיות המאפשרת גריבה והסרה בקלות.   
)מותאם לאוכלוסיה מבוגרת ובעלת מוגבלויות מוטוריות(  

גרב מותאמת לכל רגל בהתאמת Perfect Fit  - מגוון רחב של מידות שונות.   

גרב איכותית בעלת אלסטיות הנשמרת לאורך זמן רב.   

* תו תקן לאיכות ממעבדות פדראליות שויצריות למדע וטכנולוגית חומרים.
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גרב כותנה נושמת:
נא לסמן x במשבצת הרצויה:

לחץ      1      2      3

AD גרב ברך  

     AG גרב מפשעה  

AT MAT גרב הריון  

AT גרבי מכנס  

הקפידו לקבל את
המוצר המקורי משוויץ!

1-800-299-222 חפשו אותנו בגוגל היופי ברגליים בריאות

שם המטופל:                   תאריך:

שם הרופא:                   חותמת:



1-800-299-222

Приложение по пользованию дышащими 
компрессионными колготками из хлопка для 
лечения и профилактики варикоза

дышащие компрессионные 
чулки из хлопка:
отметить х в нужном квадрате: 
плотность    1      2      3

  гольфы до колена

  чулки

  колготки для беременных 

  колготки

компрессионные чулки один из самых 
распростроненных способов профилактики и 
лечения варикоза, а так же отечности ног.
эффективны как при профилактике варикоза, так и 
при его лечении. принцип лечения в распределении 
равномерного давления с наружи по всей ноге, 
что уменьшает растяжение сосудов и нормализует 
кровообращение. тем самым уменьшая риск тромбов 
в крови. облегчает боль, снижает отечность. частично 
продолжает работать после снятия. снижает 
варикозную боль.

среди всех видов компрессионных колготок
'дышащие' колготки наиболее приятны и удобны.
специальный трикотаж с хлопком позволяет коже дышать и даёт выход потовыделениям в 
отличии от синтетических колготок. компрессионные колготки распредиляют давление на ноги 
снизу вверх. максимальное давление приходится на щиколотки. компрессионные колготки 
прижимая мягкие ткани, снижают объём крови и внутревенное давление в поверхностных 
сосудах, тем самым стимулируют и улучшают кровообращение.

синтетические колготки не приятно и не удубно использовать длительное время в отличии от 
трикотажа из хлопка который дышит. его легко надевать и он соответствует влажному, жаркому 
и липкому израильскому климату.

семь причин носить дышащие чулки
  приятное ощущение на коже
  подходит к климату израиля
  припятствует образованию неприятных запахов
  также подходит для чуствиельной кожи
  особые качества материала позволяют с легкостью надевать и снимать наши!

 чулки \также людям ограниченным в движение возрастом или здоровьем\
  можно подобрать чулки на любые ноги по Perfect Fit-большой выбор размеров
  чулки качественные сохраняют элластичность на длительный срок.

Работаем с больничными кассами

*

Для дополнительной информации и заказов можно связаться по телефону:

дай-жизнь-ногам.соm
*Стандарты качества федеральных лабораторий хвастун Материаловедение и технология


