WRAPY
- nieelastyczne wyroby w leczeniu kompresyjnym

CZYM SĄ WRAPY?

KIEDY SĄ UŻYWANE?

CO CZYNI JE TAK WYJĄTKOWYMI?

Regulowane wyroby nieelastyczne w kompresyjnym
leczeniu obrzęków.

W leczeniu obrzęku limfatycznego, przewlekłej niewydolności
żylnej i obrzęku lipidowego.

Kombinacja cech materiału (wysokie ciśnienie robocze,
niskie ciśnienie spoczynkowe) i właściwości projektowe
(samoregulacja) oferują wiele korzyści w porównaniu
z konwencjonalnymi bandażami:

KORZYŚĆ 1: SAMODZIELNA OBSŁUGA
SAMODZIELNE
STOSOWANIE
• Łatwe i szybkie samodzielne stosowanie
przez pacjenta lub
opiekuna
• Idealne dla pacjentów
z ograniczonym dostępem do ośrodków
opieki

SAMOREGULACJA
• Pacjent może zacisnąć
owijki, gdy się poluzują
z powodu zmniejszenia
obrzęku
• Możliwość poluzowania
w przypadku odczuwania
dyskomfortu
• Lepsze utrzymanie ucisku
z upływem czasu

HIGIENA I PIELĘGNACJA
SKÓRY
• Wrapa i wkładkę
można łatwo zdjąć
i wyprać w razie
potrzeby
• Higiena i pielęgnacja
skóry mogą być
wykonywane częściej
oraz w domu

KORZYŚĆ 2: ZWIĘKSZONA SKUTECZNOŚĆ LECZENIA
OBRZĘK LIMFATYCZNY
• Skuteczne zmniejszenie obrzęku
i utrzymanie takiego stanu
• Utrzymanie odpowiedniego poziomu
ucisku
• Zmniejszony ból i uczucie ciężkości
• Zwiększona mobilność
• Poprawa integralności skóry
• Poprawa kształtu nogi
• Znaczne zmniejszenie objętości kończyn w porównaniu z bandażami pomimo tego samego ucisku początkowego

OBRZĘK ŻYLNY NÓG I
OWRZODZENIE
• Poprawa powrotu żylnego (wysoki
wskaźnik sztywności statycznej)
• Skuteczne zmniejszenie obrzęku
• Zmniejszony ból
• Szybkie gojenie się wrzodów, zapobieganie nawrotom wrzodów
• Poprawa integralności i gęstości
skóry
• Skuteczniejsze niż bandaże
w zmniejszaniu obrzęków
i gojeniu wrzodów

OBRZĘK LIPIDOWY/OBRZĘK
LIMFATYCZNY
• Zmniejszenie objętości nóg
• Podtrzymanie tkanek
• Zwiększona mobilność
• Zmniejszenie dyskomfortu / bólu
(na podstawie raportów
obserwacyjnych)
LIPOSUKCJA
• Skuteczne zmniejszenie objętości
w leczeniu obrzęku pooperacyjnego
po liposukcji

BEZPOŚREDNIE OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW —
OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU:
• Wrapy można prać oraz są wielokrotnego użytku
• Niższy koszt Wrapów w porównaniu do bandaży w dłuższym
okresie stosowania, opłacalny pomimo początkowych nakładów.

POŚREDNIE OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW —
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU:
• Samodzielna aplikacja: mniej wizyt w klinice, więcej czasu dla
specjalisty na wykonanie ręcznego drenażu limfy i pielęgnacji
skóry
• Prosty i szybki do opanowania sposób używania

KORZYŚĆ 4: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA
• Zwiększony komfort (niskie
ciśnienie spoczynkowe) przy
jednoczesnym zachowaniu
skuteczności
• Poprawa chodu, stabilności
i mobilności
• Ładniejszy wygląd estetyczny
i mniej nieporęczny niż bandaże

• Możliwość noszenia normalnego
obuwia i ubrania
• Lepsza pielęgnacja ran
• Zwiększona niezależność,
pewność siebie i satysfakcja
• Poprawa aspektów
psychospołecznych
• Zwiększone stosowanie
się do zaleceń

DO ZAPAMIĘTANIA
Wrapy poprawiają wyniki kliniczne
pacjentów z obrzękiem limfatycznym,
wyraźnie podnoszą jakość życia i wygodę pacjenta poprzez możliwość
samodzielnej obsługi, higieniczność
stosowania, łatwą pielęgnację skóry
oraz opłacalność stosowania wrapów.
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KORZYŚĆ 3: OPŁACALNOŚĆ

WRAPY

- wyroby
nieelastyczne
w leczeniu
kompresyjnym
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