
אין צורך לנחש / הביטחון מובטח
# לחץ נאות חיוני להחלמה של כיבים ורידיים.

40mm Hg( בקרסול למגוון מידות גפיים. # מעניקה לחץ יעיל )10%
# סימנים מיוחדים מבטיחים אגידה שתיצור לחץ מדורג.

# שני סמנים מלבניים למידות גפיים שונות.
# המלבנים הופכים לריבועים כשמגיעים לרמת המתיחה הנכונה.

# פס צהוב באמצע המסייע בחפיפה של 50%.

מיועד לשימוש לאורך זמן
# תחבושת קלה במשקלה, לשימוש חוזר.

# שומרת על לחץ קבוע עד 20 כביסות.

רפידה סופגת  
# לשכבה פנימית רכה.

# סופגת את יתרת הפרשות הפצע להגדלת הזמן בין החלפת התחבושות.
# מסייעת בחלוקת הלחץ המדורג.

מפיצת מוצרי

www.philtel.co.il
ייעוץ והדרכה שיחת חינם 1-800-800-150

מהפכה בטיפול בכיבים ורידיים

הדרך האמינה לקביעת הלחץ הנכון

תחבושת לחץ גבוה

הסמנים המלבניים הופכים לרבועים 
כשמגיעים למידת המתיחה הנכונה

Sure PressTM

Sure PressTM



הוראות שימוש בתחבושת לחץ גבוה
בעזרת סרט מדידה מתאים יש לקבוע האם מידת הקרסול היא “רגילה” או “גדולה”.
גדול. נחשב  ס”מ  מ-26  הגדול  היקף  רגיל,  נחשב  ס”מ  ל-26   18 בין  קרסול  היקף 
התחבושת: שעל  המלבני  המתיחה  בסמן  לבחור  יש  הקרסול,  למידת  בהתאם 
גדול. קרסול  לחבישת  משמש  גדול  ומלבן  רגיל  קרסול  לחבישת  משמש  קטן  מלבן 

 הוראות כביסה 
)200 400( ושוטפים במים פושרים ) מכבסים ביד במי סבון חמים )

אין להשתמש בחומר חיטוי. כדי לייבש את התחבושת,סוחטים בעדינות ביד בתנועת מעיכה.
אין למתוח, לסחוט בחוזקה או לגהץ. אין להשתמש בחום ישיר.

Sure PressTM  נשמר עד 20 כביסות.

בדיקות הראו שהלחץ שמספקת תחבושת לחץ גבוה 

* ראה דפי הסבר מצורפים של כל מוצר להוראות שימוש מפורטות

קוד ירפ”אקוד פילטלמס’ יח’ בקופסהגודלתאור
מכבי ומאוחדת

קוד שירותי
בריאות כללית

קוד קופ”ח לאומית

Sure Press TM Compression Bandage
שורפרס תחבושת לחץ גבוה

101S-127479091000037587D55127ס”מ  3מ’

Absorbent Padding
רפידה סופגת

106S-126479081000037591D55126ס”מ  3מ’

יש לנקות את הפצע ואת העור סביבו ולייבש היטב את העור.

יש לכסות* את הפצע בחבישה שומרת לחות כגון גרנופלקס.

במידה והפצע מפריש מאוד רצוי להשתמש בחבישת אקווסל הידרופייבר.

Sure Press מתחת לתחבושת הלחץ. שכבת  TM

אפשר להניח רפידה סופגת של 

הריפוד משפרת את הטיפול בהפרשות הפצע ומסייעת בפזור הלחץ המדורג.

של  התחתונים  כשהשוליים  הרגל  כף  כרית  ממרכז  האגידה  את  מתחילים 

התחבושת נמצאים בבסיס האצבעות. כורכים את התחבושת פעם וחצי סביב כף 

הרגל תוך מתיחה קלה.

אותה סביב  קובעים את התחבושת למקומה בעזרת האגודל. מתחילים לכרוך 

העקב תוך כדי מתיחתה עד שהמלבן הנבחר הופך לריבוע. כורכים פעם אחת 

סביב אזור העקב.

מחזיקים את התחבושת במקומה בעזרת האגודל, מותחים עד שהמלבן הנבחר 

הופך לריבוע. כורכים את התחבושת סביב החלק הקדמי של הקרסול ומתחת 

לקשת כף הרגל, כך שתכסה את החלק הגלוי.

ממשיכים למתוח את התחבושת עד שהמלבן הנבחר הופך לריבוע. כורכים את 

וממשיכים לכרוך אותה במעלה הרגל בתנועה  אזור הקרסול  התחבושת סביב 

סיבובית, כשהיא חופפת 50% מרוחבה של התחבושת הכרוכה, כלומר מגיעה עד 

בסיס סימני המתיחה המלבניים. כשמגיעים לאזור שמתחת לברך, חותכים את 

עודף התחבושת ומחזקים אותה בסרט הדבקה.


