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Kapalı burunlu çoraplar

1.  Çorabı ayak kısmına kadar iç tarafa çevirin. 
Çorabın ayak kısmını önce parmaklarınıza 
sonra ayak üstüne geçirin.

2.   Çorabın bacak kısmını dikkatlice topuğunuz-
dan geçirin. Bunu yaparken çorabı ucundan 
veya yapışkan kenarından çekmemeye özen 
gösterin.

3.  Şimdi çorabın geri kalan kısmını düzenli 
şekilde ve esnetmeden ellerinizle yukarı çekin. 
Çorap kırışıksız şekilde oturuncaya kadar 
elinizle düzeltin.

Uzman bayi için: arşivinizdeki çorap bilgileri

Çamaşır makinesi talimatları

Çorap Kimlik Kartı Size özel ürününüz burada!Çorap Kimlik Kartı

İleride bize sipariş verirken işlemleri kolaylaştırmak ve basitleştirmek 
amacıyla sol tarafta size ait Kişisel Çorap Bilgi Kartını bulacaksınız. 
Bu kart size ait tüm temel bilgilerini içermektedir. Yapmanız gere-
ken koparmak, yapıştırmak ve güvenli bir yerde saklamaktır.

Saygılarımızla 
BELSANA ekibiniz

Pratik talimatlarımızı izleyerek çoraplarınızı giymek çok kolaydır.
Kompresyon çoraplarını  
doğru şekilde yıkayın

Yıkama
• Hemen kullanıma uygundur
• Tavsiye: İlk kullanımdan önce yıkayın
• Her gün (maks. 40°C) elle veya makinenin hassas 

ayarında yıkayın
• Hassas çamaşır deterjanıyla (örneğin „BELSANA 

blau40 deterjan“), BELSANA impuls çorabını lütfen 
tersini çevirmeden, BELSANA classic extra çorabını 
ise tersini çevirerek yıkayın ve yumuşatıcı 
kullanmayın!

• İyice durulayın, makinede yavaş hızda sıkın, elle 
bükerek sıkmayın.

• Bir havlu üzerinde havayla veya kurutucunuzun 
hassas ayarında kurutun, asla ütülemeyin ve 
ısıtıcının üzerine koymayın veya güneşte kurutmayın

Bakım 
• Kuru bir şekilde ve mümkünse orijinal ambalajında, 

güneşten ve ısıdan koruyarak saklamanızı tavsiye 
ederiz

• Silikon kaplı yapışkan bantlı çoraplar; çözücüler, 
merhemler, kremler ve nemlendirici yıkama 
losyonları ile temas etmemelidir. Aksi takdirde 
yapışkan bantların yapışma özelliği kalıcı olarak 
bozulabilir

• Düzenli ayak bakımı yapmaya ve uygun 
ayakkabılar giymeye dikkat edin

• Lif topakları (pilling) tekstilde normal bir süreçtir ve 
şikayet nedeni olabilecek bir durum değildir

• Çoraplardaki hasarları kendi başınıza onarmayın, 
çorabı satın aldığınız 
tıbbi ürün satıcısına geri götürün

Malzeme bileşimi
Polyamid (Polyamid), elastan (Elastan) ve bazı ürünlerde 
pamuk (Baumwolle) ve merinos yünü (Merinowolle) 
kullanılmaktadır. Spesifik bilgiler, çorabınıza dikilmiş 
tekstil etiketinde mevcuttur.

Kullanım amacı
Kompresyon çorapları, kol ve bacaklardaki flebolojik ve 
lenfolojik hastalıkların yanı sıra lipödem tedavisinde de 
kullanılmaktadır. Endikasyona bağlı olarak farklı ürünler 
tercih edilir.

Tıbbi kompresyon çoraplarının etkisi
İlgili endikasyona göre uyarlanmış ürünlerle ve kontrollü 
basınçla kan akışı hızlandırılır, dokudaki mikro sirkülasyon 
iyileştirilir ve lenf akışı artırılır.

Önemli bilgiler
• Kompresyon çoraplarını sadece doktorunuza 

danıştıktan sonra kullanın
• Her gün giyme ve düzenli kontrol muayeneleri, 

tedavinin başarılı olmasını sağlar
• Çoraplar tıbbi eğitim almış uzmanlar tarafından 

teslim edilmeli ve çorapları nasıl doğru şekilde 
giyeceğiniz konusunda size tavsiyede 
bulunmalıdırlar

• Akut bacak ağrısı veya cilt tahrişi yaşarsanız lütfen 
derhal doktorunuza danışın

• Yapışkan bandın düzenli olarak hafifçe hareket 
ettirilmesi cildin tahriş olmasını önleyebilir

• Kalite sorunları ve şikayetler için lütfen tıbbi ürün 
satıcısıyla iletişime geçin

BELSANA impuls çorabını lütfen tersini çevirmeden, 
BELSANA classic extra çorabını ise tersini çevirerek 
yıkayın ve yumuşatıcı kullanmayın!

Hassas ayarda yıkayın40

40 Ağartıcı kullanmayın

40 Nazikçe kurutun

40 Ütülemeyin

40 Kuru temizleme yapmayın

Kişisel ölçülerinize göre üretilen yeni 
BELSANA tıbbi kompresyon çorabınız 
kullanımınıza sunulmuştur. Uzun sü-
reli etkili kompresyon terapisi için altı 
ay sonra doktorunuzla tekrar iletişime 
geçmenizi tavsiye ederiz. Tıbbi ihtiyaç 
durumunda doktorunuz size yeni bir 
reçete verebilir. Lütfen yeniden sipariş 
vermek için bu çorap kartını yanınızda 
getirin. Size önerilerde bulunmaktan 
memnuniyet duyarız!

En üstün kalite
BELSANA‘dan

Endikasyonlar
(listenin tamamı 12/18 tarihli AWMF 037/005 
yönergesinde bulunabilir)
• Venöz semptomların ve kronik venöz 

hastalıklarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi
• Venöz ödemlerin önlenmesi ve tedavisi
• Venöz cilt değişikliklerinin önlenmesi ve 

tedavisi
• Dermatoliposkleroz ve beyaz atrofi
• Arteriyel ve venöz bacak ülserlerinin tedavisi 

(bkz. Kontrendikasyonlar!)
• Varis
• Varis tedavisinden sonraki ilk aşama
• Fonksiyonel venöz yetmezlik
• Venöz malformasyonlar
• Venöz tromboz
• Tromboz sonrası durum
• Posttrombotik sendrom
• Mobil hastalarda tromboz profilaksisi
• Lenfödem
• Hamilelikte ödem
• 2. evreden itibaren lipödem
• Hareketsizliğin bir sonucu olarak oluşan 

konjesyon durumları (artrojenik staz 
sendromu, ekstremitede parez ve kısmi parez)

• Fonksiyonel venöz yetmezlik eşliğinde 
adipozite

• Bacaklarda iltihaplı dermatoz
• Hamilelikte bulantı, baş dönmesi ve 

konjesyon şikayetleri
• Yanık sonrası durum
• Yara izi tedavisi 

 

Mutlak kontrendikasyonlar
• İleri periferik arter hastalığı
• Dekompanse kalp yetmezliği
• Septik flebit
• Phlegmasia coerulea dolens  

Bağıl kontrendikasyonlar
• Eksüdatif dermatozlar
• Kompresyon çorabı malzemelerine karşı 

intolerans
• Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
• İleri periferik nöropati (örneğin diabetes 

mellitus)
• Kronik poliartrit

Bu kontrendikasyonların dikkate alınmaması 
durumunda hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Riskler ve yan etkiler
Kompresyon çorapları, hassas ciltte kaşıntıya ve 
cilt sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle yeterli 
ölçüde cilt bakımı yapılması tavsiye edilir. 

Aşağıdaki belirtilerin görülmesi durumunda lütfen 
çorapları hemen çıkarın ve tedaviye devam edip 
edilmeyeceği konusunda doktora danışın: Ayak 
parmaklarında mavi veya beyaz renklenme, anor-
mal hisler ve uyuşukluk, artan ağrı, nefes darlığı  
ve terleme, akut kısıtlı hareketlilik. 

Garanti
Tıbbi kompresyon çoraplarının raf ömrü, 
uygun şekilde saklandığında azami 3 yıldır. 
Kullanım süresi, düzenli kullanım ve uygun  
bakım ile maksimum 6 aydır. Bu sürenin 
sonunda ürünler garanti kapsamından çıkar.  
Normal aşınma ve yıpranma veya usulüne  
aykırı kullanım nedeniyle meydana gelen 
kusurlar esas olarak garanti kapsamı dışındadır. 
Ürün üzerinde üretici tarafından gerçekleş-
tirilmemiş, sonradan yapılan değişiklikler de 
usulüne aykırı kullanım olarak kabul edilir. 
Ürün, tek bir hastanın tedavisi için tasarlanmış-
tır. Yeniden kullanım için başkalarına verilmesi 
durumunda, üreticinin ürün sorumluluğu 
sona erer. 

Bertaraf etme
Kullanım ömrünün sonunda lütfen ürünü 
bölgenizdeki yönetmeliklere uygun olarak 
bertaraf edin.

Bildirim zorunluluğu
Yasal düzenlemeler nedeniyle, hastalar ve 
kullanıcılar, sağlık üzerinde olumsuz bir sonuca 
veya ölüme yol açan ya da yol açabilecek, 
ürünle ilgili ciddi olayları üreticiye ve sorumlu 
ulusal makama (Almanya’da BfArM) derhal 
bildirmekle yükümlüdür.

Size özel BELSANA Bamberg ürününü 
giyerken, yılların araştırma ve geliştirmesinin 
sonucu olan bir ürünü kullanmaktasınız. 
Özenli üretim ve yüksek kalite, en gelişmiş 
teknolojiler kullanılarak denetlenir ve elde 
edilir. Sorumlu ve bilinçli üretim yöntemleri-
miz, bağımsız test kuruluşlarının verdiği sertifi-
kalarla belgelendirilir.

Örneğin özel üretilmiş BELSANA çorabınız, 
tıbbi kompresyon çorapları (RAL-GZ 387/1) 
için dünya çapındaki en sıkı kalite ve test 
düzenlemelerine uygundur ve güvenli 
malzeme ve boyaların kullanılmasını şart 
koşan Öko-Tex Standardı 100‘ü karşılar.

Ayaklarınızın üzerinde sağlıklı kalabilme-
nizi hep beraber sağlıyoruz!


