
Vysoce kompresní bandáž
Setopress je vysoce kompresní bandáž určená k vytváření odpovídající komprese při 
léčbě bércových vředů

Setopress™

Snadno se  
používá

Vytváří vysokou 
kompresi1

Vizuální pomoc 
pro vytváření dvou 
úrovní komprese 
(30mmHg nebo 
40mmHg)

Dostatečně 
tenká aby se 
vešla i do obuvi

Lze prát  
a používat 
opakovaně



Jak Setopress funguje
Setopress je lehká kompresivní bandáž. Aby bylo zajištěno 
správné použití, je na obinadle nesmazatelně vytištěno 
jednoduché vizuální vodítko. Toto vodítko se skládá z 
barevných obdélníků, které se při dosažení správné 
komprese změní na čtverce. 

Na jedné straně obinadla jsou hnědé obdélníky, které 
signalizují tlak 40mmHg v kotníku pro optimální podporu 
hojení. Při správném naložení bandáže vytváří Setopress  
účinnou kompresi, u které se během 12 týdnů prokázalo, že 
léčí i dlouhotrvající bércové vředy.2 

Na druhé straně jsou zelené obdélníky, které zajišťují 
střední kompresi (30 mmHg u kotníku). Pokud stav pacienta 
nedovoluje využít silnou kompresi, může být zpočátku 
použita mírná komprese. Vizuální aplikační vodítko 
usnadňuje správnou aplikaci obinadla Setopress.

Výhody kompresního obinadla Setopress
•  Dostatečně tenké aby pacientům umožnilo běžnou 

mobilitu 
• Lze prát a opakovaně použít
• Délka 3,5 m ( v nenataženém stavu) 
• Vizuální vodítko
• 2 různé úrovně komprese
• Poskytuje efektivní vysokou kompresi1

• Snadno použitelná aplikační technika

Složení
• Polyamid
• Elastan
• Bavlna

Doporučený postup pro praní

Oblasti použití
Kompresní krátkotažné obinadlo Setpress je určeno pro 
kompresní terapii bércových vředů a souvisejících potíží.

UPOZORNĚNÍ:
NEPOUŽÍVEJTE v případě přítomné nebo předpokládané 
žilní insuficience

NEPOUŽÍVEJTE pro bandážování do osmičky

NEPOUŽÍVEJTE na končetinách o průměru menším než 
18 cm

Setopress

Velikost Obj. kód

10cm x 3.5m 3505

Reference:
1.  Gould DJ, Cambell S, Newten H, et al, Setopress vs. Elastocrepe in Chronic Venous 

Ulceration. British Journal of Nursing 1998, 7(2): 66-70, 72-73
2.  Blair et al, Sustained Compression and Healing of Chronic Venous Ulcers, BMJ 1988 

297; 1159-64

Více najdete na www.molnlycke.cz 
Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 130 00 Praha 3.  
Tel.: +420221890517.
Mölnlycke Health Care a Setopress jsou registrované ochranné známky jedné či více společností skupiny  
Mölnlycke Health Care Group. CZWC0420518

Neobsahuje přírodní latex.


