JOBST ® LymphCARE
Bandážovací set pro kompresivní terapii
Lymfedém
Abnormální nahromadění tekutiny v intersticiálních pojivové tkáně výsledků vede k
edému. Hromaděním tekutiny jsou vstupy a odliv vyvedeny z rovnováhy.

Primární lymfedém
Příčinou pro primární lymfedému je vrozená malformace lymfatických cév.
Vrozený lymfedém: je přítomen při narození
Lymfedém praecox: vyvíjí se později v životě

Sekundární lymfedém
Poranění zdravého lymfatického systému
může mít za následek vznik lymfedému.
Nejčastější příčinou je léčba zhoubných
nádorů. Operace ale také radioterapie mají
nepříznivý vliv na lymfatické cévy.

Management lymfedému s
Komplexní Dekongestivní Fyzioterapií (CDP)
CDP je léčba volby pro správu lymfedému.
To sestává ze dvou fází:
Fáze 1: odlehčení
Fáze 2: Stabilizace a optimalizace
Jsou čtyři hlavní body v CDP :
• Ošetření kůže
• Manualní drenáž
• Kompresivní bandáž
• Cvičení

Kontakt pro ČR a SK: Helena Petrová, tel:+420 728 82 34 84,
email: helena.petrova@cutimed.cz, www.cutimed.cz

JOBST ® LymphCARE
Komplexní Dekongestivní
Fysioterapie
Phase 1 – Odlehčení

JOBST ® LymphCARE Kit
Kompletní řešení pro kompresivní bandáže
paže, nohy a bérce.

JOBST LymphCARE®

Phase 2 – Optimalizace a Udržení
JOBST Elvarex® zdravotní
kompresní punčochy a návleky:
Ploché pletení je vyráběno na
zakázku.

JOBST® LymphCARE
Indikace
Lymfedém nebo edém horních a /
nebo dolních končetin.
Kontraindikace
Ischemie, nekontrolované městnavé
srdeční selhání, neléčený septický
zánět žil, phlegmasia cerulea dolens.

Pro plnou spokojenost
Všechny materiály potřebné pro kompresní bandáže buď paže, nohy nebo
dolní končetiny jsou shrnuty v JOBST® LymphCARE.
Výrazně uspořádány a připraveny k použití
Všechny produkty jsou uspořádány v jasným způsobem pro snadné použití.
Spolehlivá kvalita
JOBST® LymphCARE byl vyvinut ve spolupráci s dobře známou lymfedémklinikou.
Produkt

Upozornění
Nehybnost, kožní infekce, sekretující
dermatosy, neslučitelnost k tkanině,
poruchy citlivosti končetiny.
Leukoplast® náplast obsahuje suchou
přírodní pryž.

Nesprávně použité obvazy, mohou
při nošení způsobit problémy.
Otevřené rány musí být ošetřeny
vhodným krytím před
bandážováním.
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Elastická fixační bandáž

Artiflex®

Další doporučení

Šíře

Syntetická podkladová bandáž

Comprilan ®
Krátkotažné obinadlo

Leukoplast®

náplast

JOBST® Pěna

Podkladový polštářek

Taška
Instrukce pro použití
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