OPEDIA
Компресионни чорапи с магнитна мед

РЪКОВОДСТВО НА УПОТРЕБА
Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.
Можете да носите компресионните чорапи през целия ден, всеки ден. Те са предназначени
да се носят продължително време - независимо дали работите нощна смяна, пътувате със
самолет или седите на бюрото си по цял ден.
ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА:
- 1 един чифт компресионни чорапи с магнитна медна сплав Opedia
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:
Материал: Ликра
Размер: S (36-38) / M (39-42)
ВНИМАНИЕ
Хора, страдащи от следните заболявания, трябва да се консултират с лекар преди да
използват компресионна терапия:
∑
Кожна инфекция
∑
Сърдечна недостатъчност
∑
Исхемия
∑
Периферна невропатия
∑
Диабет

Ако имате някои от следните симптоми, трябва да събуете компресионните чорапи:
∑
Загуба на кръвообращение/оросяване на крайниците
∑
Дискомфорт
∑
Зачервяване
∑
Обрив
∑
Болки в ставите
∑
Изтръпване на краката
∑
Алергични кожни реакции
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Обуйте компресионните чорапи много внимателно, за да избегнете повреждането
им.
Ако имате дълги нокти или маникюри, бъдете внимателни, тъй като чорапите са
изключително фини.
Следвайте тази инструкция внимателно, тъй като тези чорапи могат да бъдат
скъсани, повредени или разбридани много лесно.
Препоръчително е преди да ги обуете да ги разпънете внимателно с ръце, след
което да ги поставите на крака си внимателно като ги издърпвате нагоре. Опитайте
се да направите същото движение и при събуване.
Разтягането им набързо или дърпането им може да разкъса нишката им.
Известно ни е, че наши клиенти използват ръкавици или обувалки при обуването
им като превантивна мярка срещу накъсвания.

Когато събувате чорапите, седнете в удобно положение и бъдете внимателни. Хванете
маншета с две ръце и събуйте целия чорап с едно плавно движение.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА НОСЕНЕ:
В зависимост от вашите нужди можете да прецените дали да ги носите през целия ден
(въпреки че трябва да ги свалите преди лягане) или само за няколко часа. Компресионните
чорапи могат да бъдат полезни за много хора, но все пак трябва да говорите с вашия лекар,
преди да ги превърнете в част от вашата рутина.
За да определите колко дълго трябва да носите компресионните си чорапи, помислете за
симптомите, които изпитвате. Например, ако се надявате да облекчите дискомфорта и
умората след тренировка, можете да ги носите по 3-4 часа непосредствено след тренировка.
Ако искате да намалите подуването на краката, опитайте се да ги носите непосредствено
преди дълъг период на стоене в изправено положение.
Защо не мога да нося компресионни чорапи през нощта?
Когато спите, няма да забележите дали чорапът е напълно опънат или се е извил. Когато това
се случи, чорапът ви може да спре или намали циркулацията на кръв в краката ви. Ако
чорапите се разместят, когато сте будни, ще можете безпроблемно да ги наместите и да се
уверите, че се чувствате удобно.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА ПОДДРЪЖКА
Правилната грижа за вашите чорапи Opedia ще им помогне да издържат по-дълго и ще
удължат живота им. Прането възвръща еластичността им и по този начин вие ще получавате
правилната компресия, от която се нуждаете. Прането след всяко обуване също ще премахне
натрупаните мръсотии/пот, които водят до захабяване и предотвратява натрупването на
бактерии.
Инструкции за правилно пране:
∑
Винаги е препоръчително да използвате студена/хладка вода, когато перете вашите
чорапи.
∑
Смесете хладка вода с малко количество прах за пране. Не използвайте белина,
препарати за отстраняване на петна, омекотител или други препарати.
∑
Накиснете чорапите за 10 минути (не използвайте гореща вода, тъй като тя може да
увреди еластичността им).
∑
Внимателно изперете чорапите на ръка, за да премахнете натрупаните
мръсотии. Ако чорапите ви имат силиконова лента, уверете се, че сте я почистили,
тъй като по нея лесно могат да прилепнат влакна.
∑
Изплакнете със студена или хладка вода, като внимателно ги изцедите, за да се
уверите, че няма останала пяна от праха за пране.
∑
След обилното изплакване изцедете внимателно.
∑
Прострете чорапите си на открито като се уверите, че в тяхна близост няма пряк
източник на топлина. Не използвайте сушилня.
∑
Не използвайте силни химически препарати и не гладете вашите чорапи.
Не забравяйте, че типичните компресионни облекла започват да губят своята ефективност
след приблизително 3 месеца и въпреки че те все още изглеждат добре, нивото на
компресия може да е спаднало под нивото на производственото качество.
Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци
на територията на Европейския Съюз. За да намалите вредите за околната среда
или човешкото здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови
отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат използвани отново. За да
върнете използвания продукт, моля, използвайте системата за връщане и събиране или се
свържете с търговеца, от където е закупен. Те ще се погрижат за екологичното му
рециклиране.
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията и
приложимите директиви на Европейската Комисия.

