SIGVARIS VARİS ÇORAPLARI İLE
TOPLARDAMAR PROBLEMLERİNİN
TEDAVİSİNDE KESİN ÇÖZÜM
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SIGVARIS 500 DOĞAL KAUÇUK KALİTESİ
DOĞAL BASINÇ TERAPİSİ
SIGVARIS 500 Serileri kendisini milyonlarca kez kanıtlamış yüksek kaliteli doğal bir
kauçuk ürünüdür. Bu çorabın tıbbi faydası çok sayıda tıbbi çalışmayla belgelenmiştir.
Yumuşak, çift-kaplama Doğal Kauçuk yün ipliğinden (Elastidien) üretilmiş olan bu
çoraplar en üstün seviye elastikiyet imkanını sağlar, yorgunluğa karşı dayanıklı ve çok
sağlamdır.
Bu eşsiz özellikleri gün boyu sürekli ve etkili bir sıkıştırma verir. Bu, kan pıhtılaşması, kan
pıhtılaşması sonrası sendromları, kronik toplardamar yetersizliği, ülser (yara) gibi daha
ciddi tedavi şekilleri için başarılı bir tedavinin ideal ön koşuludur. Ayrıca ameliyat sonrası
uygulama için de tavsiye edilmiştir.

KULLANICIYA DOST & UYUMU KOLAY
Gözenekli, son derecede geçirgen ve yüksek elastikiyetli örme kumaş, cildi havadar tutar ve
bacakları en sıcak havalarda bile rahat ettirir. 500 serisi çoraplarda kullanılmış olan malzemenin
elastikiyeti, bu çorapların giyilip çıkarılmasını kolaylaştırdığı gibi, aynı zamanda en yüksek basıncı
da sağlar.
Doğal kauçuk ipliği bej renkli dokuma poliamid lifleriyle çift kaplamadır. Bu çoraplar, normal
külotlu çorapların altına giyildiğinde dahi zarif bir görüntüye sahiptir.
Doğal Kauçuk Kalitesindeki (TRADITIONAL-Geleneksel) Varis Çorapları, varis türleri II, III ve IV,
açık parmak modeli ve tüm bedenler için mevcuttur. 500 Serileri çoraplarının geniş bir dizisi
ısmarlama olarak mevcuttur.

SIGVARIS SERİLERİ
İyi seçilmiş bir çorap çeşidi, tedavinin her aşamasında başarı sağlar.
GELENEKSEL 500 Çift katlı elastik liflerden üretilen bu varis çorapları, bu çorapları ömür boyu
giymesi zorunlu olan kişiler -yani kan pıhtılaşması sonrası rahatsızlıkları, kronik toplardamar yetersizliği, ülseri olanlar, lenf ödemi veya değişik cerrahi müdahele görmüşler için özellikle uygundur.
GLAMOUR Üstün derecede cezbedici, yumuşak ve şeffaf olan bu varis çorabının tıbbi faydası
kanıtlanmıştır. Bacağa mükemmel uyum sağlayışı tedavi başarısını arttırır.
ZARİF İNCE FİTİL 700 KALİTESİ Yüksek derecede elastik, çok lifli poliamid dokuma, ipek
yumuşaklığı hissi verir. Modayı takip eden bayanlar , aynı zamanda hamile bayanlar ve varis
çorabını ilk kez giyenler için ideal bir çorapdır.
PAMUKLU 200 Çok lifli ince ve pamuk iplik kombinasyonu; hassas ciltli kişiler için olan
etkinlikleriyle günlük olarak yada boş zamanlarında faal olarak uğraşan kimseler için kullanımı
uygundur. % 100 pamuklu oluşu bacak için güzel bir ortam sağlar.

ŞİDDETLİ TOPLARDAMAR TROMBOZUNUN ETKİN TEDAVİSİ
DOKTORLAR İÇİN YENİ BİLGİ
Kuzey Avrupa ülkelerinin Epidemiyolojik Verileri bacaklarda ve pelvis bölgesinde yüksek
derecede Derin Ven Trombozu (DVT) vakasını gösteriyor. Tedavi eksikliği veya yetersizliği ciddi
sonuçlara yolaçmakta. İlerlemesi, akciğer embolizmine (% 20), ölüme (% 2) ve kan pıhtılaşması
sonrası sendromlarına (PTS) (% 60) yolaçmakta.
Ödem:

Damar uzmanları, hastalık tedbiri ve tedavi yöntemi olarak
toplardamar düzensizliklerinin en eski tedavisi olan bacak
kompresyonunu sağlayan varis çoraplarının devamlı
giyilmesini öneriyorlar. Sigvaris Varis çoraplarının etkinliği
130’u aşkın süreli çalışmayla belgelendi.

başlangıç
belirgin
çok belirgin
net görünüm

Hasta oranı (%)

Tromboz hastalarının % 50’si doğru anti-pıhtılaşma önlemlerine rağmen kronik toplardamar yetersizliğine yakalanmakta (CVI). Daha ileri yaştaki insanların % 2’si genelde
PTS sonucu olarak ciddi CVI acıları çekmekteler.

initial

Tedavi sonu

Şema, ilk tanı sonrasını ve DVT kompresyon (varis)
tedavisine başlangıç sonrasındaki 4 haftayı gösterir.

ŞİDDETLİ TROMBOZ ESNASINDA KOMPRESYON (Basınç) TERAPİSİ
Çeşitli çalışmaların kanıtladığı üzere, düşük moleküler ağırlıklı Heparin (kan pıhtılaşmasını
engelleyen toz) destekli SIGVARIS varis çoraplarıyla yapılan acil DVT tedavisi pratiklik sağlar.
Kompresyon tedavisinin kan pıhtılarının hızla çözülmesine yardım ettiği varsayılmıştır. En son fizibilite
çalışmaları doğrulamaktadır ki:
Hastanın SIGVARIS varis çoraplarıyla hemen harekete geçirilmesi, hastanın acıları ve şişleri
açısından yatakta yatmasından daha iyi ve daha hızlıdır.
Bir varis çorabı en iyi bandaj kadar etkilidir, ama uygulaması kolay olduğu gibi, maliyeti
düşüktür.
Bacağa ait en az % 80 ve pelvisle ilgili % 30 DVT, SIGVARIS 503 ve 504 calf çoraplarıyla
tedavi edilebilir.
Hastanın uyumu hemen hemen % 100’dür.
Bu çalışmaların yazılı çıktıları GANZONI/SIGVARIS’ten istenebilir veya www.sigvaris.com web
sitesinden elde edilebilir.

ŞİDDETLİ TROMBOZ SONRASI KOMPRESYON (Basınç) TERAPİSİ :
SÜREKLİ BİR KOMPRESYON (Basınç) HAYATİ ÖNEM TAŞIR
Trombozlu hastaların yaklaşık olarak % 50’sinde kronik toplardamar yetersizliği
gelişir. Bunun olmasını engellemek veya en azından azaltmak için etkili bir
kompresyon (baskı) tedavisi gereklidir. Pamuklu (SIGVARIS Cotton
212/222) veya çok lifli iplikten yapılma çoraplar (SIGVARIS Glamour
G -12, Top Fine 702) gibi ince kalitede varis çorapları genel olarak
yeterlidir.

AMELİYAT SONRASI KOMPRESYON

Talimatlar: Toplardamar ameliyatı sonrası (post-ameliyat)
Doğal Kauçuk Kalitesi SIGVARIS Varis Çorapları (503, 504)’nın mükemmel ve kanıtlanmış
özellikleri ameliyat sonrası da tatmin edicidir.

TIBBİ ETKİNLİK VE UYUMLULUK = BAŞARINIZ !
Avantajlar:
SIGVARIS Varis Çoraplarının ölçüsü çorabın tüm giyilme süreci boyunca değişmez ve
maksimum başarı sağlar.
Özel SIGVARIS örgü tekniği kasıklara (karşılıklı) kadar kompresyon sağlar.
SIGVARIS varis çoraplarının giyilmesi kolaydır. Bununla birlikte doğru bandajlama zordur ,
çalışma ve tecrübe gerektirir.
Ameliyat sonrası bir tedavi olarak, varis çorapları gece vakti de giyilebilir (SIGVARIS 503)
SIGVARIS Varis Çorapları (kalça bel bağlantılı) varis sınıflar II ve III’te ve üç boyda mevcuttur.

«Ameliyat sonrası» SIGVARIS Varis Çoraplarının Uygulanması

Gösterilen resimler hemen ameliyat sonrasındaki uygulamayı açıklar.

VARİS TEDAVİSİ SONRASI SIGVARIS KOMPRESYON (Basınçlı)
ÇORAPLARININ KULLANIMI
Amaç
Şişmeyi, yanmayı ve ödemleri engellemek hızlı iyileşmeyi sağlamak
hastalığın tekrarlamasını engellemek ağrıyı en aza indirmek
görsel sonuçları arttırmak kullanımı kolaylaştırmak
hesaplı alım olanağı sağlamak ve tromboza karşı başarılı olmak
Yöntem
Ameliyat sonrası klasik konsept:
Bacak, ameliyat sonrasında derhal uzun streç bir bandajla boylu boyunca kompres edilir. Kazıma
kanalları ve sıyırmalar kalın sargı beziyle doldurulur. Bandaj 24 ila 48 saatte bir SIGVARIS 503
veya 504 A–G çorabıyla değiştirilir (kalça-bel bağlantılı). SIGVARIS 503 geceleri giyilmelidir.
503 çorabı, pamuklu daha ince kalite bir varis çorabıyla (SIGVARIS 212/222) veya çok lifli
olanlarla (SIGVARIS Glamour G-12 veya Top Fine 702) 3 ila 6 hafta arasında değiştirilebilir.
Ameliyat sonrası alternatif konsept:
Çok az sayıda bu işle uğraşan merkezler, kısa streç veya sıkı bandaj kullanırlar (örneğin SIGVARIS
varis bandajları). Bu aynı zamanda özel bir bilgi ve tecrübe gerektirmektedir.
Skleroterapi sonrası klasik konsept:
Sargı bezi üzerine sabitlenecek destek çorabı veya çorap yardımı olarak kullanılacak bir kılıf
ameliyat sonrasında derhal uygulanır. Kalça-bel bağlantılı bir SIGVARIS 503 A–G, kılıfın üstüne
çekilir, ve ilk yara tetkikine kadar orada bırakılır. Eğer kanama durumunda gerekliyse, bandaj lokal
olarak çorabın üzerinden tatbik edilebilir. 1-2 hafta sonra, kılıf ve SIGVARIS 503 çorapları daha
ince kalite bir SIGVARIS varis çorabıyla değiştirilir.
Ameliyat sonrası alternatif skleroterapi konsepti:
Kısa streç bandajlar (Sigg-bandaj) her iğne sonrasında dıştan içe doğru sürekli olarak uygulanır.
Hastaya bir SIGVARIS 503 veya, sonuca göre, daha ince kalite bir SIGVARIS çorabı bu tedavinin
bitişinin hemen arkasından verilir.
Bir SIGVARIS 503 çorabı distalden proximale [organın merkezden uzaksal kısmından yakınsal
kısmına] her injeksiyon sırasında veya sonrasında derhal uygulanır.
VNUS kapatma veya laser tedavisi sonrası konsept:
Tedavi edilip kapatılan varisler ve sıyrıklar varis malzemesiyle kapatılır ve bandajlarla sabitlenir.
Bunun üzerinden sıkı bir kompres bandajı uygulanır ve orada iki gün bırakılır. Bu süre sonunda,
kompres bandajı çıkartılır ve kaplama veya destek çorabıyla kompres malzemesini yerinde tutmak
için değiştirilir, buna ek olarak kalça-bel bağlantılı bir SIGVARIS 503 A–G tatbik edilir.10 gün
sonra, A–G çorabı, bir calf çorabıyla değiştirilebilir.

Varis Çoraplarının Erken Kullanımının Avantajları....
Ameliyat öncesi tıkanıklığı gidermeyi kolaylaştırır artık bandajlama güçlükle yapılmaz
hastalar ve tıbbi yardımcılar için kullanımı kolaydır hastalar normal kıyafet ve ayakkabılarını
giyebilirler, bandajların kayması veya sıkılması artık sorun olmaz, yürümek hala mümkündür
ayak bileği ve baldır kası mafsallarının çalışmasını kolaylaştırır
Özel SIGVARIS çorapları:
Bacakla mükemmel bir uyum sağlar gerekli basıncı garanti eder kaymaz buruşmaz
kasık seviyesinde özellikle yumuşak ve rahat bir kullanım sağlar (A–G bel bağlantılı).

TIBBİ KOMPRESYON ÇORPLARI İLE TOPLARDAMAR
ÜLSERİNİN TEDAVİSİ
Yetişkin nüfusun yaklaşık % 1’i alt bacakta toplardamar ülserinden yakınmaktadır. Bir çok
deneysel çalışma, ülser oluşumuna yol açan kesin patofizyolojik mekanizmaların varis tedavisiyle
etkili olarak azaltılabildiğini göstermiştir: toplardamardaki kan akımının yavaşlaması, akım
yavaşlaması, (stasis), toplardamar geri akışı ve akabinde toplardamar bacak mafsalının aşırı
dolması, damar kanallarının genişlemesi ve ödemle küçük kan dolaşımının değişimi.
Bir çok düzenli, kontrollü çalışma ve analiz (meta-analiz) göstermiştir ki; çok kaplamalı varis
bandajlarıyla yapılan tedavi günümüzün en etkili tedavisidir. Bazı «kanıtlanmış» çalışmalar, bu tıbbi
varis çoraplarının iyi sonuçlar verdiğini göstermiştir. (H.Partsch ve M.A Harakova WMW 1994;
144, 242-24). Hatta bir çalışmada da, birbiri üstüne uygulanan iki varis çorabı daha da iyi sonuçlar
vermiştir (SIGVARIS Thrombo and SIGVARIS 503 çorapları).

PRATİK YÖNTEMLER

Fizyolojik sölüsyonla ülseri temizle
Ülseri yapışmaz, emici bir sargı beziyle sar
Özellikle bilek arkasındaki lokal basıncı artırmak için, köpük kauçuk yastık uygulanması önerilir
Lokal bandajı sabitlemek için SIGVARIS tromboz tedbiri (prophylaxis) çorabını tatbik edin
Tromboz çorabının üzerine bir SIGVARIS 503 çorabı geçirin
Yürüyüş yapmanız tavsiye olunur
Gece vakti SIGVARIS 503 çorabını çıkartınız. Thrombo çorabı sızıntı durumunda değiştirilir

SIGVARIS aksesuarları
Her türlü kolay ve rahat
çorap sabitlenmesi için.

Lastik eldivenler

Kolay kayma

SOS:SLIP-ON-SIGVARIS

TÜM ÜRÜN ÇEŞİDİ –
SIGVARIS Varis Çorapları Geleneksel 500
SIGVARIS

SIGVARIS

SIGVARIS

503 + 504 + 505

503 + 504 + 505

503 + 504 + 505

A–D Açık Parmak
Diz Altı (calf)

A–F Açık Parmak
Diz Kasık Ortası
503+504 (half-thigh)

A–G Açık Parmak
Kasığa kadar
503+504 (thigh)

SIGVARIS

SIGVARIS

SIGVARIS

503 + 504

503

503

A–G SIGVARIS
503+504 Açık
Parmak Tek Bacak
(thigh)

A–T SIGVARIS 503
Panty Külotlu ÇorapAçık Parmak + Hamile
Külotlu Çorabı
(maternity)

A-T SIGVARIS 503
Açık Parmaklı Erkek
külotlu Çorabı (panty
for men)

SIGVARIS
503+504

Ameliyat Sonrası
Parça olarak mevcut:
A–G Bel Bağlantılı
tek bacak
(sağ/sol) kasığa
kadar basınçlı
2 adet ince beyaz
parça

Bel bağlantılı tek
bacak, sağ yan, sol
yan sabitlemeli

Kasığa kadar anti
trombo silikonlu
çorap

Bütün modeller açık/kapalı parmak olarak
mevcuttur ve özel olarak imal edilebilirler

BEDENLER VE MODELLER
cm olarak bilek çevresi (circumference)
Bel

Bel cT
Basen cH
cG

lG

cF

eF
l

eD
l

cD

küçük
Normal

orta
PLUS

Normal

PLUS

90 ‘a kadar

80

100‘e kadar

100‘e kadar

cH

110‘a kadar

110‘a kadar

120‘ye kadar 120‘ye kadar 130‘a kadar

130‘a kadar

cG

52‘ye kadar

60 ‘a kadar

60 ‘a kadar

68

‘e kadar

68

‘e kadar

76‘ya kadar

cF

50‘ye kadar

54

‘e kadar

57‘ye kadar

62‘ye kadar

64

‘e kadar

70

38

‘e kadar

37‘ye kadar

42‘ye kadar

40 ‘a kadar

46‘ya kadar

19 – 23

23 – 26

23 – 26

26 – 29

26 – 29

cD

34

cB

19 – 23

‘e kadar

90

geniş
PLUS

cT

‘e kadar

80

Normal

‘e kadar

‘a kadar

‘e kadar

Uzunluk (length)

cB
A

kısa

uzun

l -D

37 cm‘ye kadar

38 cm ve üstü

l -F

60 cm‘ye kadar

61 cm ve üstü

l -G

70 cm‘ye kadar

71 cm ve üstü

l -G

70 cm‘ye kadar

70 cm – 78 cm

x-uzun

78 cm ve üstü

Belden bağcıklı kasığa kadar olan model ameliyat sonrası içindir
DOĞAL KAUÇUK KALİTESİ

Özel yapım:
Bütün modeller açık/kapalı parmak
olarak mevcuttur ve özel olarak
imal edilebilirler

A–G
A–G

Fax +41 (0)71 274 29 29
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x-uzun



































A–G

Külotlu
Külotlu erkek
Hamile külotlu
Dizaltı
Diz Üstü
Diz Üstü silikonlu
Kasığa kadar
Kasığa kadar silikonlu

A–G

Kasığa kadar belden bağcıklı

A–G

Ameliyat sonrası (Kasığa kadar belden bağcıklı)

A–D

A–D
A–G

Tel. +41 (0)71 279 33 66







A–F

CH-9014 St. Gallen





A–G

Gröblistrasse 8





A–F

GANZONI & CIE AG



Kasığa kadar belden bağcıklı

A–F

4



Ameliyat sonrası (Kasığa kadar belden bağcıklı)

A–T

505



A–G
A–T
3



A–G
A–T

504



Dizaltı
Diz Üstü
Kasığa kadar

FIRATLAR LTD.
Generali Han 31-33,
Kat. 2, No. 24
303 Karaköy-Istanbul/Turkey
Tel. +90 212 244 31 24
Faks. +90 212 249 45 49
info@firatlar.com

® = SIGVARIS is a registered trademark of Ganzoni & Cie AG, Switzerland
© = 2004 Copyright by Ganzoni & Cie AG, St.Gallen/Switzerland
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A–F

uzun

A–F

Dizaltı
Diz Üstü
Diz Üstü silikonlu
Kasığa kadar
Kasığa kadar silikonlu

kısa

A–D

PLUS S, M, L

2

Normal S, M, L

Model

503

açık parmak

Basınç sınıfı

renk:

Seri

Plus modeller:
Bilek ve kasık kısımları daha geniş
Örnek:
– A–D çorap:
d kısmında daha geniş ölçü
– A–F çorap:
f kısmında daha geniş ölçü
– A–G çorap ve A–T çorap:
f ve g kısmında daha geniş ölçü

