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För bästa resultat rekommenderar Catell att produkten
provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad
sjukvårdskunnig personal. Om frågor kring produkten
uppstår kontakta din ordinatör, utprovare eller Catell.
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Kompressionsklass
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Egenskaper

Egenskaper

Använd handsken

Använd handsken

Kontakta din förskrivare om:

Kontakta din förskrivare om:

• Slutna fingertoppar (art. nr 25831)
• Öppna fingertoppar (¾ finger)(art. nr 25830)

• Kompressionsklass II, 23-32 mm Hg

• Sömmar på utsidan som minimerar tryck på känsliga punkter
• Ingen söm över tumbasen
• Trots kompression ger handsken möjlighet till aktivitet

• Enligt ordination från förskrivare (t ex arbetsterapeut,
sjukgymnast, läkare).
• Med sömmarna utåt

• Svullnaden ökar
• Handsken ger känselbortfall/domningar
• Handsken ger smärta
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Catell målsättning är att våra produkter skall vara till god hjälp i behandling
av skador eller sjukdomar som kan uppkomma. Om några oklarheter uppstår
kring användandet av våra produkter vänligen kontakta oss omgående.
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