
You will love your Mabs

Mabs
Förband 
antitrombos
Förband-stödstrumpa med 
öppen tådel

Medicinsk stödstrumpa som motverkar 
svullnad, trötthet och åderbråck. Strumpan 
har öppen tå vilket ger en ökad passform och 
underlättar påtagning, glidsocka ingår. 
Strumpan är extra tålig för sol och salvor. 
Har högt bomullsinnehåll och är behaglig att 
använda.
 
Strumpan är av kompressionsklass 1 
(15-21 mmHg) och har en avtagande 
kompression från ankeln och uppåt vilket ger 
en ökad blodcirkulation. 
 
Passar både för herr och dam.
Art nr: AD 1008-(1-7)

Indikationer

ÅDERBRÅCK
Patienter med måttlig venös tryckförhöjning kan ha 
förbandsstrumpan såväl före som efter operation. Efter 
skleroterapi passar förbandsstrumpan bra som för-
band. Till patienter med högt ventryck används dubbla 
förbandsstrumpor under dagtid (ca 34 mmHG) och en 
strumpa nattetid (se rubrik TROMBOSPROFYLAX).

ÖDEM
Vid Ödem orsakade av t ex venös insufficiens,  
inaktivitet, pareser.

TROMOBOSPROFYLAX
Antitromboseffekten hos strumpor är väl dokumen-
terad. Om ingen arteriell insufficiens föreligger kan 
strumpan även bäras nattetid.

TROMBOS
Som akutstrumpa vid DVT innan behandling med  
kkl. 2 strumpa sker.

GIPSNING
Under gips närmast huden passar förbandsstrumpan 
utmärkt som ödemprofylax. Vid fotledsfrakturer kan 
strumpan appliceras med applikator.

BENSÅR
Som alternativ till lindning kan förbandsstrumpan 
användas. För att uppnå tillräckligt tryck under 
dagtid bör dubbelstrumpa läggas (ca 34 mmHG). En 
strumpa (ca 18mm HG) kan sitta kvar nattetid. (se 
rubrik TROMBOSPROFYLAX).
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Storlek
Färg på tåsöm

Omfång 
ankel

Omfång 
vad

1 Röd 16-19 25-31
2 Gul 18-21 28-34
3 Natur 20-23 31-37
4 Blå 22-25 34-40
5 Grön 24-27 37-43
6 Grå 26-29 40-46
7 Svart 28-31 43-49

UTFÖRANDE
Medicinsk kompressionsstrumpa. Tål salvor 
och solljus. Avtagande tryck mot knäet.  
Naturfärgad.

INNEHÅLL
58% Bomull, 11% Elastan, 31% Polyamid.

TRYCK
15-21mmHG (Kompressionsklass 1)

SKÖTSELRÅD
• Tvättas i max 95 grader. (EJ 

KLORTVÄTT) Använd gärna sköljmedel. 

• Tvätta Din strumpa efter varje använd- 
ning. Det gör att strumpan håller längre      
och framförallt bevarar sitt tryck. Tvätta 
därför minst varannan dag.

• Tånaglar bör hållas korta och hälen gärna 
filad och mjuk.

• Använd inte träskor, sandaler etc tillsam-
mans med Din kompressionsstrumpa. Det 
utsätter den för extra slitage på hälen, då 
den inte sitter helt stilla på foten.

• Strumpans övre kant får aldrig vara ned-
vikt.

• Undvik vassa naglar, ringar och liknande 
vid på- och avtagning av kompressions-
strumpor. Det gäller både brukare och 
eventuell medhjälpare.

ANVÄNDNINGSINSTRUKTION

1.  Se till att strumpan är rättvänd och stoppa  
 in handen ända till hälen.

2.  Vänd strumpan ut och in ner till hälen. Ta   
 på glidsockan på foten

3.  Töj ut skaftet och sätt på strumpan på  
 foten. Se till att hälen kommer rätt och att  
 strumpan inte är vriden.

4.  Vänd tillbaka skaftet och dra uppåt längs  
 vaden. Dra upp till cirka 2,5 cm från 
 knävecket.

5.  Se till att det inte är några veck.  
 OBS! Dubbelvik aldrig strumpkanten.
 Dra ut glidsockan.
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