
OPEDIA
Șosete de compresie a picioarelor cu cupru magnetic infuzat

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.
Puteți purta șosetele de compresie toată ziua, în fiecare zi. Acestea sunt destinate a fi purtate

pentru perioade lungi de timp - indiferent dacă lucrați într-un schimb de noapte, zburați în jurul
lumii sau stați la birou toată ziua.

PACHETUL INCLUDE:

- 1 pereche de șosete de compresie a picioarelor cu cupru magnetic infuzat Opedia 

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:

Material: Nailon 
Dimensiuni: S (36-38)/M (39-42)

AVERTIZĂRI
Persoanele cu următoarele afecțiuni medicale ar trebui să consulte un medic înainte de a încerca
terapia de compresie:

∑ Infecții ale pielii
∑ Insuficiență cardiacă congestivă
∑ Ischemie
∑ Neuropatie periferică
∑ Diabet



Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, ar trebui să vă scoateți șosetele de compresie:
∑ Întreruperea circulației
∑ Disconfort
∑ Roșeață
∑ Bătături
∑ Durere la nivelul articulațiilor
∑ Furnicături în picioare
∑ Reacții cutanate alergice

INDICAȚII:

∑ Puneți-vă ciorapii de compresie foarte ușor pentru a evita deteriorarea acestora. 
∑ Încercați să nu îi agățați cu unghiile sau cu ceva ascuțit, astfel încât să nu se rupă.
∑ Ar trebui să respectați această măsură de precauție, deoarece chiar și cea mai mică 

ruptură ar putea trece neobservată și ar putea provoca ruperea ireparabilă a ciorapilor 
atunci când există o tensiune bruscă. 

∑ Este întotdeauna mai bine să îi rulați și să îi trageți ușor pe picior când îi încălțați. 
Efectuați această acțiune în sens invers atunci când îi dați jos pentru a reduce riscul de 
deteriorare a lor. 

∑ Întinderea lor în grabă sau tragerea lor pe picior ar putea rupe firele acestora.
∑ Unele persoane folosesc instrumente - cum ar fi aplicator de șosete sau mănuși pentru 

încălțarea șosetelor - pentru a ușura încălțarea șosetelor de compresie.

Pentru a scoate șoseta, începeți într-o poziție șezând. Apucați manșeta cu ambele mâini și scoateți 
complet șoseta cu o mișcare fluidă.

DURATA DE PURTARE:

În funcție de nevoile dumneavoastră, vă puteți gândi să le purtați toată ziua (deși ar trebui să le 
scoateți înainte de culcare) sau doar câteva ore la rând. Șosetele de compresie pot fi utile pentru 
mulți oameni, dar ar trebui să discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a le îngloba în rutina 
dumneavoastră de îngrijire a sănătății.

Pentru a determina cât timp trebuie să purtați șosetele de compresie, vă recomandăm să luați în
considerare simptomele pe care le-ați experimentat. De exemplu, dacă sperați să atenuați
disconfortul și oboseala după un antrenament, luați în considerare purtarea șosetelor de
compresie în cele 3-4 ore imediat următoare exercițiului. Dacă doriți să reduceți umflarea
picioarelor, încercați să puneți șosete de compresie înainte de o perioadă lungă de stat în picioare.

De ce nu pot purta șosete de compresie peste noapte?

Când dormiți, nu veți observa dacă o șosetă se adună sau se răsucește. Când se întâmplă acest
lucru, șoseta dumneavoastră ar putea întrerupe circulația. Dacă atunci când sunteți treji ați
observa ușor problema, atunci când dormiți acest tip de disconfort poate trece neobservat
cauzând probleme medicale.

http://www.runnersworld.com/health-injuries/a20860422/standing-all-day-is-twice-as-bad-as-sitting-for-your-heart/


INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Îngrijirea șosetelor dvs. Opedia le va face mai durabile și le va prelungi viața. Spălarea șosetelor le 
redă acestora elasticitatea iar acest lucru vă asigură că obțineți compresia corectă. Spălarea după 
fiecare utilizare va elimina, de asemenea, uleiurile / transpirația acumulate, care cauzează 
articolelor de îmbrăcăminte, precum și la prevenirea acumulării bacteriilor.

Instrucțiuni de spălare cu mâna:
∑ O metodă întotdeauna sigură de a vă spăla ciorapii este spălarea cu apă rece.
∑ Adăugați apă caldă în chiuvetă, cadă sau lighean, amestecați o cantitate mică de 

detergent delicat. Nu utilizați înălbitor, soluție pentru îndepărtarea petelor, balsam de 
țesături sau detergent normal de rufe.

∑ Așezați ciorapii în apa cu detergent și lăsați-i să stea timp de 10 minute (Nu folosiți apă 
fierbinte deoarece căldura ar putea afecta compresia elastică).

∑ Frecați cu atenție ciorapii pentru a îndepărta murdăria, uleiul sau resturile. Dacă ciorapii 
au o bandă de silicon în partea de sus, verificați dacă pe aceasta există resturi.

∑ Clătiți ciorapii cu apă și strângeți-i ușor pentru a îndepărta săpunul, dar nu stoarceți sau 
întindeți ciorapii, deoarece acest lucru ar putea să-i deterioreze.

∑ Odată ce apa ce se scurge din ciorap nu mai conține detergent, stoarceți cât mai multă 
apă posibil.

∑ Agățați la uscat sau uscați ciorapii de compresie întinși pe o masă, nu utilizați un uscător 
și păstrați-l departe de o sursă de căldură, cum ar fi caloriferele sau lumina directă a 
soarelui.

∑ Nu călcați și nu curățați chimic niciodată.

Rețineți că articolele de îmbrăcăminte tipice de compresie încep să-și piardă eficacitatea după 
aproximativ 3 luni și chiar dacă acestea ar putea arăta în continuare bine, este posibil ca nivelul de 
compresie să fi scăzut sub specificațiile conform cărora au fost acestea produse.

Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare

Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie eliminat 
împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului 
înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați 

produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru 
a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați 
vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare 
în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE 
aplicabile.


