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KÍNH THƯA QUÝ KHÁCH HÀNG!  

Rối loạn tĩnh mạch là bệnh trạng khá phổ biến hiện nay trong cộng đồng, mang đến khá nhiều 

biến chứng với một số dấu hiệu (tĩnh mạch giãn lớn, nổi ngoằn ngoèo sát bề mặt da, có màu xanh 

hoặc đỏ; gây đau nhức, nặng, mỏi chân; cảm giác nóng ngứa, co cứng, hay bị chuột rút về đêm; 

tê rần, cảm giác châm chích; phù chân khi đứng lâu…) 

Vớ áp lực y khoa thường được sử dụng để điều trị cơ bản bệnh giãn tĩnh mạch, được bác sĩ kê toa 

như một cách trợ giúp điều trị, là hình thức trị liệu tự nhiên, bền vững. Để trị liệu thành công, 

chúng tôi khuyến cáo nên mang vớ y khoa hàng ngày và tham khảo ý kiến bác sĩ, các chuyên gia y 

tế. 

THAM KHẢO CHẤT LƯỢNG 

Vớ & quần áp lực được BELSANA sản xuất tại Đức, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất 

lượng, bao gồm: 

 Chế tạo phù hợp với nguyên tắc RAL của Gute-zeichengemeinschaft e.V. (Hiệp hội thẩm định 

chất lượng)  

 Tuân thủ nguyên tắc thẩm định CE 

 Chứng nhận vải Oeko-Tex cho các chất độc hại 

 Kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt liên tục và thường xuyên do Viện Hohenstein độc lập nhằm 

đảm bảo hiệu quả y tế của vớ 

HIỆU QUẢ CỦA VỚ ÁP LỰC Y KHOA 

Sức nén làm cho đường kính tĩnh mạch chân giảm xuống, cho phép van tĩnh mạch đóng lại. Do 

đó, vận tốc dòng chảy ngược của máu đến tim tang lên và máu không còn chìm vào chân. 

PHÂN LOẠI VỚ ÁP LỰC 

Phân loại áp lực chính xác của vớ y khoa được xác định rõ ràng bởi Gutezeichengemeinschaft e.V. 

Bốn loại áp lực có sẵn để cung cấp áp lực hiệu quả nhất theo yêu cầu: 

LOẠI 1 (ccI I) LOẠI 2 (ccI II) LOẠI 3 (ccI III) LOẠI 4 (ccI IV) 

18 – 21mmHg 

/2.4 – 2.8 kPa 

23-32mmHg 

/3.1 – 4.3 kPa 

34-46mmHg 

/4.5 – 6.1 kPa 

49mmHg và 

cao hơn />6.5 
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HƯỚNG DẪN GIẶT SẠCH  

 Giặt sạch vớ trước khi sử dụng lần đầu tiên. Để đầy đủ chức năng, vớ phải được giặt sạch mỗi 

ngày sau khi mang. Rửa từ trong ra ngoài với quần áo có vải cùng màu trong máy giặt ở nhiệt 

độ tối đa là 40oC. Để dịu nhẹ, chúng tôi khuyến cáo một chất tẩy rửa đặc biệt (ví dụ Belsana 

Blau40) mà không gây mềm vải. 

 Chọn chương trình giặt nhẹ  

 Không dùng nước xả vải! 

 Không tẩy 

 Sấy khô cẩn thận ở nhiệt độ thấp 

 Không ủi 

 Không hấp tẩy 

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN 

 Không để tiếp xúc với thuốc bôi mỡ. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng sản phẩm tương thích và 

sản phẩm đã được thử nghiệm chăm sóc da 

 Đảm bảo phía bên trong giày dép ở tình trạng tốt. Vật liệu lỗi hoặc khô ráp có thể gây thiệt hại 

cho vớ do ma sát tăng 

 Với đầu bám gắn silicon, không nên để vớ áp lực tiếp xúc với dung môi, thuốc bôi mỡ, nước 

rửa giữ ẩm và kem dưỡng cơ thể vì có thể làm hạn chế tính bám dính của vớ 

 Đầu bám gắn hạt silicon (vớ đùi) có thể gây kích ứng da. Do đó, nên loại bỏ các chất dơ bám 

trên lưới thường xuyên bằng nước sạch và lau khô cẩn thận 

 Để mang lại hiệu quả, độ bền cho vớ, việc trải vớ nén đồng đều trên chân rất quan trọng 

MẸO MANG VỚ 

 Mang vớ vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy nếu có thể, miễn là chân bạn không bị sưng 

 Để mang vớ dễ dàng và bảo vệ vật liệu dệt kim, nên đeo gang tay chuyên dụng khi mang vớ 

(VD: Belsana grip-start) 

 Tránh mang trang sức trên bàn tay và cánh tay khi mang vớ 

 Đảm bảo bàn tay và bàn chân được vệ sinh sạch sẽ. Móng tay dài cũng như gót thô và nhiều tế 

bào chết có thể làm hỏng chất liệu dệt kim nhạy cảm nhanh chóng 

 Không kéo cổ vớ hoặc đầu vớ, mà áp dụng lên chân từ từ (xem hướng dẫn mang vớ) 

 Không cuộn vớ 

 Mang vớ dễ dàng hơn bằng các công cụ hỗ trợ  
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 Đảm bảo vớ vừa vặn tuyệt đối. Vớ cao đến gối: Cách hai ngón tay đặt dưới nếp gấp gối. Vớ dài 

đến đùi: Cách hai ngón tay đặt dưới nếp gấp mông. Đầu bám silicon chạy thẳng dọc theo đùi và 

không cuộn ra 

 Đảm bảo vớ không nhăn bằng cách làm mịn vật liệu dệt kim một lần nữa, có thể sử dụng găng 

tay đặc biệt sau khi mang vớ và đảm bảo vớ trải điều khắp chân 

LƯU Ý: 

 Chỉ mang vớ nén y tế sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhờ bác sĩ kê toa kiểm tra thường 

xuyên. Chỉ bằng cách này, bạn có thể chắc chắn rằng đôi chân của bạn được hỗ trợ tốt nhất có 

thể 

 Vớ áp lực được cung cấp bởi nhà chuyên môn được đào tạo chuyên sâu trong kỹ thuật mang và 

xử lý. Lưu ý vớ áp lực được sử dụng để cải thiện tĩnh mạch đến cơ quan thận 

 Thành công trị liệu có thể được đảm bảo rằng cách mang vớ áp lực mỗi ngày. Hãy tham khảo ý 

kiến bác sĩ hoặc dược sĩ ngay lập tức nếu cảm thấy đau hoặc kích ứng da nghiêm trọng khi 

mang vớ áp lực 

 Chọn đúng size để đảm bảo hiệu quả điều trị 
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