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Prevencióról és a segédeszközök megelőzésben 
betöltött szerepéről 

Keringési terápiás eszközök megelőzésre 
című téma ürügyén 
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Rések a pajzson – amire van protokoll és amire nincs 

 

Ami számunkra evidencia – az másoknak nem az 

 

Beszéljünk róla, de hogyan – Újbeszél? 

 

Segédeszköz forgalmazó vagy tanácsadó? 

 

A tapasztalati tudás elismerése beemelése a rendszerbe 
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Prevenció megelőzést jelent, azon lépések, melyek minimalizálják illetve kiküszöbölik 

azokat a társadalmi, pszichológiai és szociális feltételeket, melyek érzelmi, fizikai 
betegségeket vagy társadalmi-gazdasági problémákat okoznak vagy hozzájárulnak ezek 
kialakulásához 
 
Primer prevenció vagy (elsődleges) megelőzés.  
Középpontjában az egészség általános védelme és támogatása áll; célja a betegség 
kifejlődésének megakadályozása nem orvosi és orvosi eszközökkel 
Tevékenységi körébe tartozik az egészségnevelés és az egészségügyi felvilágosítás minden 
területe 
A primer prevenció az egyén vagy a közösség egészségügyi problémáit okozó potenciális 
tényezők elkerülésére vagy megszüntetésére szolgáló intézkedések összességét jelenti. 
Középpontjában a az egészség általános védelme és támogatása áll. Célja az 
egészségkárosodás, és a megbetegedés bekövetkeztének megelőzése, a fizikális ellenálló 
képesség, a mentális jólét, a környezeti biztonság megőrzése és erősítése, a betegségekkel 
szembeni védettség, védelem erősítése. 
 
Szekunder prevenció 
A szekunder prevenció célja a betegségek korai, rejtett, még panaszt nem okozó szakban 
való felismerése. Ezáltal a beteg jó eséllyel, kisebb károsodással, alacsonyabb költséggel 
gyógyítható. 
A szekunder prevenció jellemzően orvosi eszközökön keresztül történik (lásd: szűrővizsgálat) 
de a laikusok által végzett önellenőrzés is ide tartozik.  
 
http://apolastan.uw.hu/modull/egeszsegneveles/2323-06/prevencio.html 
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Egy uncia megelőzés 
egy font gyógyítással ér 
fel. 
 

1 uncia kb 3 dkg 

1 font: kb 50 dkg 

 

Az EGÉSZSÉGÜGY 

szófelhője 
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Emlőműtét utáni limfödéma 
 
Terápián belüli és azt követő prevenció 

 

Limfödéma megelőzés (primer) 

- mozgás, torna, úszás, szabályok betartása  

 

(Szekunder) 

- kismértékű ödéma felismerése, orvosi I 

kompressziós termékkel való kezelése a folyamat 

megállítása és visszafordítása érdekében 

 

A limfödéma érintheti a kart és az emlőt (többnyire 

konzervatív műtét után) 
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A lágy szöveti kompresszió a műtött emlő 

esetén 
•A kompresszió a test bizonyos területére ható folyamatos 

nyomás 

•A nyomás intenzitását/erősségét az orvosi indikáció határozza 

meg 

•Az alkalmazás módja a kezelés céljának megfelelő kell legyen 

Mikor indokolt a 

kompressziós kezelés? 

•Műtéti beavatkozást követően 

•Traumát követően 

•A patologikusan felhalmozódott 

szöveti folyadék 

Miért indikált a kompresszió? 

•Segíti a sebgyógyulás folyamatát 

műtét után 

•Stabilizálja a formát és a funkciót 

•Csökkenti a patológiás hegesedést 

•Növeli a beteg komfortját 
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Medical Bra Ccl 1. 

Kompressziós melltartó rekonstrukciós illetve konzervatív emlőműtétek után 

–viselési kényelem, optimális kompresszió 

Jellemzők 
•Puha tapintás 

•Magas hőfokon mosható és   sterilizálható 

•Csökkenti a hőfelhalmozódást 

•Nagyobb mozgási szabadság 

•Viselési kényelem 

•A bőr és heg irritációjának elkerülése 

•A  sebre  illetve a hegre ható nemkívánatos 

kényelmetlenség és nyomáspontok kiküszöbölése 

•Pontosan és könnyen állítható széles vállpántok 

•A sebfelület könnyű kezelésének lehetősége 

•Pontos illeszkedés és optimális kompresszió 

•Könnyű használat a kapcsoknak és tépőzárnak 

köszönhetően 

Kompressziós pánt 
Anatómiai forma és kompresszió 

Erős, rugalmas anyag 

Optimális illeszkedés és kompresszió erősség 



Vénás megbetegedések 
 Németországban, Olaszországban, Franciaországban és Nagy-

Britanniában végzett tanulmányok szerint a trombózis kialakulása 

és annak kezelésének költsége a teljes egészségügyi kiadások 

2,6%-át teszik ki. A nehézláb szindróma, ödéma, vénás keringési 

betegségek, és  mélyvénás trombózis veszélye már nem 

kényelmi hanem komoly társadalmi kérdés.  
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A krónikus vénás elégtelenség kialakulása megjelenése az érintett betegkör 21%-nál 

fordul elő, a kezeletlen visszérbetegség következtében kialakuló trombózis hosszas 

kórházi és utókezelést igényel (2-3 év), 15% pedig az ebből kialakuló kardiovasculáris 

betegség következtében hal meg.  

A tanulmány kimutatta, hogy a páciensek későn jelentkeznek orvosnál, mert nem 

ismerik fel a probléma veszélyességét. 

 
Figyelmeztető jelek:  

-Görcsök 

-Ödéma 

-Fájdalom 

-Paresthesis 

-Viszketés, nyugtalanság 
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Az alsóvégtagi keringés megbetegedésének okai: 
(az ember lábra állása ) 
- genetikai hajlam 
- kor, nem 
- mozgásszegény életmód (ülés, állás) 
- túlsúly 
- terhesség 
- hormonhatású szerek használata 
- meleg/napozás 
 
A nyugati országokban 3 felnőtt közül 2 szenved 

valamilyen keringési megbetegedésben, tízszer 

többen, mint a harmadik világ országaiban. 

Felmérések szerint az érintettek ötödének orvosi 

kompressziós ellátásra van/lenne szüksége. 

 
Az időben történő megelőzés kulcsfontosságú az 
egészség megőrzésben – a kompressziós harisnyák 
fogalmához társított képzetek visszatartó hatásúak. 
A nők számára halmozott rizikófaktor miatt a gyártási 
minőség mellett fontos a női szempontok: pl. divatos 
megjelenés biztosítása  
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A megelőzést és a terápiát szolgáló kompressziós 
harisnyák standardizált normák szerint készülnek, a 
standardokat a European Standardization 
Committee (CEN) Európai Szabványügyi Bizottság 
rögzíti 

Class A – Prevenciós kategória                              
(10 -14 mmHg)  
Nehéz láb szindróma, enyhe lábdagadás 
I. Prevenciós osztály -light                
 (15-17 mmHg) 
Visszeresség, enyhe fájdalom, görcsök 
Ist Prevenciós/Terápiás osztály  
 (18 -21 mmHg) 
Kitüremkedő vénák, erősebb ödéma 
II. Terápiás osztály      
 (23 -32 mmHg) 
Trombózis utáni állapot, post-traumás szindróma, 
mélyvénás tromózis, vénás elégtelenség, reverzibilis 
limfödéma, lipödéma. 

Fontos a megfelelő kompressziós fokozatú, megelőzést 
szolgáló harisnyák használata, abban az esetben is, ha 
még nem szükséges orvosi beavatkozás, illetve orvosi 
kompressziójú (II.) harisnya felírása. 
Ebben a kérdésben szakavatott tanácsadók felvilágosító 
munkája nagyban segítheti a rászorulókat, hogy a 
súlyosabb kórképeket elkerülhessék. 

Kompressziós osztályok 
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Sebészeti Kollégium Protokollja : A vénás rendszer megbetegedései 

Belgyógyász Kollégium Protokollja: Krónikus vénás elégtelenség rehabilitációja 

Rehabilitációs Ellátási Program: Lymphoedema következtében kialakult funkciózavar 

/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program 
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Kompresszióval kombinált 
háromdimenziós hullámszövés – 
szabadalmaztatott anyag textúra 

 
Ez a különleges technológia biztosítja a rendkívül 

eredményes mikromasszázs hatást, amelyet a 

legkisebb testmozgás is felerősít, folyamatos 

nyomást gyakorol a bőr alatti szövetekre, élénkíti 

a mikrocirkulációt, a nyirokkeringést és a 

vénás keringést, megszünteti felesleges 

szövetközi folyadék felhalmozódást 

 A mikromasszázs termékek kivételes viselési 
komfortját az un bacteriostatic szál biztosítja 
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     Az anyag tartalmaz egy nem organikus ezüstalapú bacteriostatic segédanyagot, 
amely biztosítja az ezüstionok folyamatos és lassú felszabadulását. Ez az anyag 
akadályozza meg,hogy a baktériumok elszaporodjanak a nadrág anyagán. Az 
ezüstion megzavarja a mikroorganizmusok működését, amelynek során a 
baktériumok szaporodását segítenék elő. 

Ezüstionok 

Állandó és lassú kiáramlás 

Az ezüstion állandó jelenléte a Silver 
Wave anyagában biztosítja, hogy a 
termékek teljes élettartama alatt 
megőrizzék baktérium-egyensúly 
fenntartó tulajdonságukat 

      Mikroorganizmusok mindenhol vannak, de szaporodásukhoz nedvességre és organikus anyagokra 
van szükségük, mint gombák, poratkák, baktériumok. A bőrön elszaporodó mikroorganizmusok 
okozhatnak bőrbetegségeket is, de ők az okai a testszagoknak is.  

 A Meryl alapú bacteriosztatic szál az ezüstionnak köszönhetően megakadályozza az elszaporodást 
miközben biztosítja a bőr lélegzéséhez szükséges tökéletes biológiai egyensúlyt. 

Bacteriostatic szál 
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Alkalmazási területek: 

 

-Ödéma csökkentése 

-Cellulit csökkentése 

-Izületi panaszok csökkentés 

- Lábikra görcsök csökkentése 

- Hajszálerek csökkentése 

-Komplex keringés erősítés 

 

 

Műtétek utáni kiegészítő rehabilitációban 

Izületi panaszok kiegészítő terápiájában 

Zsírleszívás utáni rehabilitációban 

Cellulit kezelésére 

Vénás- és nyirokkeringés általános 

fokozására 

Bőr tonizálására 

 

 

 

Prevenciós és terápiás kompresszióval rendelkező 
mikromasszázs 
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Terápiás kompressziójú mikromasszázs termékek 
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Sportcélú és 
 egészségvédő 

mikromasszázs termékek 
prevenciós 

kompresszióval 
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Rések a pajzson – amire van 

protokoll és amire nincs 

 

Ami számunkra evidencia – az 

másoknak nem az 

 

Beszéljünk róla, de hogyan – 

Újbeszél? 

 

Segédeszköz forgalmazó vagy 

tanácsadó? 

 

A tapasztalati tudás elismerése 

beemelése a rendszerbe 
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Gondolatok a gyse forgalmazás vs prevenció 
kérdésköréről 
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Vége. 
 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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