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Οδηγίες Χρήσης 

ΚΑΛΤΣΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ – ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΗΣ  
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  
 
 Οι κάλτσες συμπίεσης έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν υποστήριξη στα πόδια και 
τις φλέβες, να βοηθούν την κυκλοφορία και να ελαχιστοποιούν το πρήξιμο. Η 
συμπίεση είναι διαβαθμισμένη, ξεκινώντας με την ισχυρότερη υποστήριξη από τους 
αστραγάλους και σταδιακά αυτή μειώνεται όσο ανεβαίνουμε προς την κορυφή του 
ενδύματος. Αυτή η σταδιακή υποστήριξη λειτουργεί σε συνδυασμό με τη δράση 
ανύψωσης των μυών της γαστροκνημίας, κάτι το οποίο επίσης βοηθά την 
κυκλοφορία. 
Ένας κοινός μύθος είναι ότι οι κάλτσες συμπίεσης θα κόψουν την κυκλοφορία. 
Όταν τοποθετηθούν και φορεθούν σωστά, οι κάλτσες συμπίεσης θα βοηθήσουν την 
κυκλοφορία σας, χωρίς να την περιορίσουν. 
 
Τα ενδύματα συμπίεσης ταξινομούνται ανά κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες 
αποτελούνται από κλίμακες συμπίεσης, οι οποίες μετρούνται σε mmHg-με την 
έννοια χιλιοστών υδραργύρου, μια καθολική μορφή μέτρησης που χρησιμοποιείται 
για αυτό το είδος ενδύματος. Υπάρχουν ιατρικές ενδείξεις που ορίζονται για κάθε 
κλάση συμπίεσης. Τα φλεβικά προβλήματα συχνά είναι κληρονομικά. Σε γενικές 
γραμμές, οι φλεβικές παθήσεις γίνονται πιο συχνές καθώς γερνάμε ή μετά την 
εγκυμοσύνη. Στους παράγοντες που επηρεάζουν τις φλέβες μας περιλαμβάνονται 
τα επαγγέλματα που απαιτούν πολλές ώρες ορθοστασίας, τα περιττά κιλά και η 
αδυναμία του συνδετικού ιστού. Η ανάπτυξη των φλεβικών προβλημάτων 
ενισχύεται επίσης από το αλκοόλ, το οποίο προκαλεί τη διαστολή των αιμοφόρων 
αγγείων, από τις ορμονικές αλλαγές κατά την εγκυμοσύνη και εκείνες που 
προκαλούνται από φάρμακα, καθώς και επίμονη δυσκοιλιότητα. Οι γυναίκες 
προσβάλλονται συχνότερα από τους άνδρες. 
Οι πιο κοινές ασθένειες των φλεβών είναι: 
 
Ευρυαγγείες 
Οι ευρυαγγείες είναι λεπτά, κόκκινα ή μπλε τριχοειδή αγγεία που βρίσκονται 
ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του δέρματος. Έχουν συνήθως διάμετρο μερικών 
χιλιοστών και καλύπτουν το μηρό και την κνήμη σαν ένας οδικός χάρτης. 
 
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι σχεδόν ο μισός πληθυσμός πάσχει από ευρυαγγείες. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι ένα αισθητικό και όχι ιατρικό πρόβλημα. Παρ 
'όλα αυτά, θα πρέπει να εξετάσετε τα πόδια σας σε ειδικό γιατρό, διότι οι 
ευρυαγγείες μπορεί να είναι ένα σημάδι υποκείμενων κιρσών ή η αρχή μιας 
φλεβικής διαταραχής. Τότε ο γιατρός σας θα σας συστήσει την κατάλληλη για εσάς 
θεραπεία. 
 
Κιρσοί 
Οι κιρσοί είναι διεσταλμένες φλέβες των κάτω άκρων που εξέχουν στην επιφάνεια 
του δέρματος των ποδιών, σαν κορδόνια. 
 
Σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη άποψη - ιδιαίτερα κατά το παρελθόν - ότι 
αυτοί αποτελούν απλώς ένα αισθητικό πρόβλημα ή ένα αναπόφευκτο σημάδι 
γήρανσης του πληθυσμού, οι κιρσοί είναι, επίσης, ένα ζήτημα ιατρικής σημασίας. 
Ακόμη και μικροί κιρσοί, αν αφεθούν χωρίς θεραπεία, μπορεί να προκαλέσουν 
σοβαρή διόγκωση φτάνοντας το πάχος ενός δακτύλου. Αυτό δεν μπορεί μόνο να 
προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα, αλλά επίσης να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο 
για την υγεία. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιες φλεβικές 
παθήσεις, ακόμη και επώδυνα φλεβικά έλκη γνωστά ως ‘’έλκη ποδιών’’. 
Οι κιρσοί μπορεί να αφαιρεθούν μέσω σκληρυντικών ενέσεων ή χειρουργικής 
επέμβασης σε μια διαδικασία γνωστή ως «φλεβική απογύμνωση». Ωστόσο, η αιτία 
των κιρσών είναι οι βαλβίδες που  
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δεν κλείνουν σωστά. Αυτό σημαίνει ότι το αίμα συγκεντρώνεται επανειλημμένα στις 
φλέβες. Με τον καιρό, η συνεχής αύξηση του όγκου του αίματος προκαλεί το τέντωμα 
των τοιχωμάτων των φλεβών και έτσι σχηματίζονται κιρσοί. Προκειμένου να 
υποστηρίζεται το σύστημα των φλεβικών βαλβίδων, προτείνεται να χρησιμοποιούνται 
κάλτσες συμπίεσης. 
 
Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια 
Η επίμονη φλεβική αδυναμία (χρόνια φλεβική ανεπάρκεια) εμφανίζεται όταν οι φλέβες 
δεν είναι πλέον σε θέση να επιτελέσουν επαρκώς το έργο τους μεταφέροντας το αίμα 
πίσω στην καρδιά. 
 
Η κύρια αιτία είναι η βλάβη στις βαλβίδες στις φλεβών μετά από μία φλεβική 
απόφραξη, ή ο αδύναμος συνδετικός ιστός που περιβάλλει τις φλέβες των ποδιών, με 
αποτέλεσμα οι φλέβες να είναι διασταλμένες και οι βαλβίδες τους να μη μπορούν 
πλέον να κλείσουν σωστά. 
Και τα δύο οδηγούν στη μη πλήρη μεταφορά του αίματος που αντλείται προς την 
καρδιά με αποτέλεσμα να μερικό από αυτό να εγκλωβίζεται πίσω στις φλέβες. Ως 
αποτέλεσμα, οι μονίμως διεσταλμένες φλέβες εξελίσσονται σε κιρσώδεις φλέβες ή 
διογκώσεις, λόγω αποθηκευμένου υγρού. Το δέρμα και ιστοί, στη συνέχεια, 
πυκνώνουν, εμφανίζονται επώδυνες φλεγμονές και ο ιστός πεθαίνει, ενώ  μπορεί να 
αναπτυχθεί ακόμη και ένα έλκος ποδιού. 
Τα πρώτα σημάδια της χρόνιας φλεβικής αδυναμίας είναι οι λεγόμενες 
"προειδοποιητικές φλέβες", ένας κύκλος διευρυμένης φλέβας γύρω από τον 
αστράγαλο. Βαριά πόδια, φαγούρα, τσούξιμο και κράμπες στα πόδια κατά τη διάρκεια 
της νύχτας είναι τα συμπτώματα που ακολουθούν. Ένας καφέ αποχρωματισμός του 
δέρματος, κόκκινες κηλίδες που θυμίζουν ερυσίπελα και μικρές λευκές κηλίδες στο 
δέρμα είναι τα σημάδια ενός ήδη πολύ προχωρημένου σταδίου της νόσου. 
 
Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση 
Η έλλειψη κίνησης, π.χ. λόγω μεγάλης παραμονής στο κρεβάτι στο σπίτι ή στο 
νοσοκομείο μπορεί να προκαλέσει  στασιμότητα του αίματος στις φλέβες και την 
εμφάνιση ενός θρόμβου στο αίμα (θρόμβωση). 
 
Αυτός ο θρόμβος αίματος εμποδίζει την μεταφορά επιστροφής του αίματος προς την 
καρδιά, έτσι ώστε το αίμα να παραμένει στις φλέβες. Οίδημα, μια αίσθηση έντασης και 
πόνου στα πόδια είναι το αποτέλεσμα των παραπάνω. 
Η φλεβική θρόμβωση, στην οποία ο θρόμβος του αίματος έχει σχηματιστεί σε μία 
φλέβα βαθιά στο μυ του ποδιού ή στις πυελικές φλέβες, έχει ιδιαίτερη σημαντικότητα 
εδώ. 
Εάν αυτός ο θρόμβος αποσπαστεί από το φλεβικό τοίχωμα, μπορεί να κινηθεί προς τους 
πνεύμονες μέσω της κυκλοφορίας του αίματος όπου δύναται να προκαλέσει σοβαρές 
επιπλοκές (πνευμονική εμβολή). 
 
Φλεγμονή των φλεβών (φλεβίτιδα) 
Η φλεβίτιδα είναι μια επώδυνη φλεγμονή των τοιχωμάτων της φλέβας και του 
περιβάλλοντος ιστού. 
Όταν μια φλέβα παθαίνει φλεγμονή, το περιβάλλον δέρμα είναι κόκκινο και ζεστό, η 
φλέβα μοιάζει με κορδόνι και μπορεί να εμφανιστούν διογκώσεις λόγω της 
συσσώρευσης υγρού στον ιστό (οίδημα). Ως αποτέλεσμα της φλεγμονής, τα συστατικά 
του αίματος συλλέγονται επί των τοιχωμάτων της φλέβας και σχηματίζουν ένα θρόμβο 
αίματος που μπορεί να γίνει αισθητός ως σκληρό νήμα. 
Φλεβίτιδα γενικά προκαλείται από κιρσούς, αλλά μπορεί επίσης να προκληθεί από 
τραυματισμούς (χτυπήματα, διατρήσεις), αλλεργίες και άλλες εστίες φλεγμονής στο 
σώμα, π.χ. σοβαρή μόλυνση των αμυγδαλών. 
Η φλεβίτιδα μπορεί να συμβεί στα πόδια, τα χέρια και - πολύ σπάνια - σε άλλες 
περιοχές του σώματος (στο στήθος, στο λαιμό, στο πέος). 
Πρέπει να ζητείται η γνώμη ενός ειδικού (αγγειολόγου, αγγειακού χειρουργού, 
δερματολόγου),αμέσως, διότι η φλεβίτιδα από επιφανειακές φλέβες μπορεί να 
εξαπλωθεί στο σώμα ως βαθιά φλεβική θρόμβωση και, στη συνέχεια, να προκαλέσει 
μια επικίνδυνη απόφραξη ή εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. 
 
Έλκη στα κάτω άκρα 
Η κυκλοφορία του αίματος είναι ένα τέλειο σύστημα: η καρδιά ωθεί το αίμα μέσω των 
αρτηριών - μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών. Οι μύες των ποδιών το συμπιέζουν στις 
φλέβες και επιστρέφει πίσω στην καρδιά ενάντια στη βαρύτητα. Οι βαλβίδες στις φλέβες 
εξασφαλίζουν ότι δεν ρέει προς τα κάτω πάλι και το τραβούν στις φλέβες των ποδιών. 
Αν οι βαλβίδες δεν λειτουργούν σωστά, το αίμα μένει στάσιμο στις φλέβες και 
εμφανίζονται κιρσοί. Η αυξημένη πίεση στις κιρσώδεις φλέβες που προκαλείται από την 
συμφόρηση καθιστά το υγρό και τα άλλα συστατικά του αίματος ανήμπορα να ξεφύγουν 
από τα αγγεία εντός του ιστού. Με τη σειρά του, αυτό βλάπτει την παροχή οξυγόνου και 
τις θρεπτικές ουσίες στις πληγείσες περιοχές του ιστού.  



 
 
 
 
Το δέρμα αποχρωματίζεται, τα πόδια και τα πέλματα πρήζονται. Ένας μικρός 
τραυματισμός είναι επαρκής για να βοηθήσει ένα έλκος να αναπτυχθεί, το οποίο 
θα είναι δύσκολο να επουλωθεί. Αυτό αποκαλείται φλεβικό έλκος κνήμης. Το 
ανοιχτό τραύμα είναι πολύ επώδυνο. Τα μικρόβια που εγκαθίστανται και 
αποικίζουν την πληγή και τα περίχωρά της προκαλούν δυσάρεστες οσμές. Για το 
λόγο αυτό, όσοι πλήττονται συχνά δεν τολμούν να αναμειγνύονται με άλλα 
άτομα. Ο πόνος τους αναγκάζει να κρατούν το πόδι τους ακίνητο ή μετά βίας να 
κινείται ελάχιστα. Με τη σειρά του, αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός της αντλίας η 
οποία κινεί το αίμα προς την κατεύθυνση της καρδιάς είναι απενεργοποιημένος. 
Ένας φαύλος κύκλος ξεκινά. 
Η επιτυχής χορήγηση ιατρικής κάλτσας συμπίεσης για φλεβικές παθήσεις 
εξαρτάται από μια σειρά σημαντικών ατομικών παραγόντων: Η πρώτη 
προϋπόθεση είναι ότι ο ασθενής αναγνωρίζει τα συμπτώματα και πηγαίνει να δει 
το γιατρό. Ο γιατρός διαγιγνώσκει το πρόβλημα και αποφασίζει σχετικά με τη 
σωστή θεραπεία. Εάν ο γιατρός συνταγογραφεί ιατρικές κάλτσες συμπίεσης, ο 
ασθενής λαμβάνει τη συνταγή στο ειδικό κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου τα 
πόδια μετρούνται. 
Οι ιατρικές κάλτσες συμπίεσης ελέγχονται από τον γιατρό, εάν απαιτείται, και οι 
ασθενείς μετρούνται για την σωστή τοποθέτηση από εξειδικευμένους εμπόρους 
στα σημεία λιανικής πώλησης (π.χ. αντιπροσώπους χειρουργικών συσκευών): Η 
περιφέρεια του ποδιού του χρήστη μετράται σε διάφορα σημεία έτσι ώστε η 
κάλτσα συμπίεσης να ταιριάζει ακριβώς με την ανατομία του. 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
ΜΕΤΡΗΣΗ/ΜΕΓΕΘΟΣ 
 
Ανάλογα με τον τύπο της κάλτσας συμπίεσης που έχει συνταγογραφηθεί για σας, 
μετρήστε την περίμετρο του αστραγάλου σας, τη γάμπα σας, την μέση του μηρού 
σας και το πάνω μέρος του μηρού σας. 
  
  
  
 
 
 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Η εφαρμογή των καλτσών συμπίεσης είναι παρόμοια με αυτή στις κανονικές 
κάλτσες ή καλσόν. 
1. Μαζέψτε την κάλτσα από πάνω προς τα κάτω ώστε να τη φορέσετε.  
2 Τοποθετήστε τα πόδια σας και προσαρμόστε την φτέρνα και τα δάχτυλα του 
ποδιού σε κατάλληλη θέση. 
3. Τεντώστε απαλά την κάλτσα / καλσόν από τον αστράγαλο προς το γόνατο. 
4. Ισιώστε τυχόν πτυχώσεις πάνω σ τη γάμπα.  
5 Στην περίπτωση του καλσόν βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει κατάλληλα το 
υπόλοιπο του ενδύματος γύρω από την περιοχή στη βουβωνική χώρα. 
 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
Ύφασμα νεοπρενίου υψηλής ποιότητας, πάχους  3-4,5 mm, επικαλυμμένο με 
υποαλεργικό ύφασμα ζέρσει (Νεοπρένιο 70%, Πολυεστέρας 30%). Ελαστικό 
ύφασμα (55% Πολυαμίδιο, Ελαστάν 45%). 
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
• Εφαρμόστε το καλσόν απευθείας στο δέρμα. 
• Παρενέργειες βλαπτικές για την υγεία δεν έχουν αναφερθεί έως σήμερα. 
Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν έχετε δερματικές ασθένειες ή 
τραύματα στο συγκεκριμένο τμήμα του σώματος ειδικά εάν υπάρχει φλεγμονή, 
ανάγλυφες ουλές με πρήξιμο, κοκκινίλες ή έντονη αύξηση της θερμοκρασίας. 
  
• Το καλσόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προοριζόμενη χρήση με 
τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Δεν αποδεχόμαστε  
καμία ευθύνη για λάθος χρήση του προϊόντος. 
• Πάντοτε να το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.  
• Η χρήση του ίδιου καλσόν από πάνω από ένα άτομα δεν συνίσταται.  
• Το καλσόν ΔΕΝ είναι παιχνίδι! Παρακαλούμε κρατήστε το καλσόν μακριά από 
παιδιά.  
• Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε ασυνήθιστες αλλαγές (π.χ. αύξηση της 
έντασης των συμπτωμάτων) παρακαλώ επικοινωνήστε αμέσως με τον ιατρό σας.  
• Ελέγξτε τη σύνθεση του προϊόντος για την πιθανότητα ευαισθησίας / 
αλλεργικής αντίδρασης σε κάποιο από τα υλικά του προϊόντος.  

S 

19-21cm 
28-34cm 
42-57cm 
47-54cm 

M 

22-24cm 
32-38cm 
48-64cm 
52-60cm 

L 

25-27cm 
36-42cm 
54-71cm 
56-65cm 

XL 

28-30cm 
40-46cm 
60-78cm 
62-72cm 

ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ 
ΓΑΜΠΑ 

ΜΕΣΗ ΜΗΡΟΥ 
ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΜΗΡΟΥ 

 
 
 
 
Καθημερινές δραστηριότητες 
 
Γενικά οι κάλτσες/ τα καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης συνιστάται να 
φοριούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν είστε όρθιοι και κινήστε, και 
θα πρέπει να αφαιρούνται το βράδυ και να πλένονται. Συμβουλευτείτε το 
γιατρό σας για περισσότερες πληροφορίες.  
  
Εάν χρειάζεται να φοράτε το ένδυμα κάθε μέρα, θα πρέπει να εξετάσετε την 
πιθανότητα να αγοράσετε ένα δεύτερο ζευγάρι το οποίο θα φοράτε ενώ θα 
πλένετε/ στεγνώνετε το πρώτο. 
  
Το ένδυμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει άνετη υποστήριξη για γενική 
χρήση και δεν ενδείκνυται για τον αθλητισμό και τις έντονες ή 
κουραστικές δραστηριότητες.  
  
Βάδισμα 
Το βάδισμα δεν επηρεάζεται δυσμενώς από τη χρήση των ειδικών καλτσών και 
καλσόν συμπίεσης. 
  
Οδήγηση 
Δεν υπάρχει κίνδυνος ή απαγόρευση της οδήγησης εκτός αν αναρρώνετε μετά 
από χειρουργική επέμβαση. 
  
Ύπνος 
Συνιστάται γενικά να φοράτε το καλσόν/ τις κάλτσες όταν σηκώνεστε από το 
κρεβάτι το πρωί και καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας και να το/τις βγάζετε όταν 
πηγαίνετε για ύπνο, εκτός εάν ο ιατρός σας, σας έχει συστήσει κάτι 
διαφορετικό. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 
Πλένετε τις κάλτσες συμπίεσής σας καθημερινά. 
Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό για ευαίσθητα υφάσματα. 
Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό καθώς αυτό μπορεί να μπλοκάρει τους πόρους 
και να κάνει τις ίνες να κολλούν μεταξύ τους. 
Ποτέ πλύσιμο στο πλυντήριο. Πλύσιμο στο χέρι με νερό στους 30 ° C. Μην το 
στύβετε για να απομακρύνετε το περιττό νερό. 
Όχι στεγνό καθάρισμα. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη. Όχι στέγνωμα σε 
στεγνωτήριο. 
Μην στεγνώνετε με θερμότητα, (π.χ. πάνω από ένα καλοριφέρ). Μην 
σιδερώνετε τις κάλτσες. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι 100%  στεγνό πριν από 
την χρήση.  
  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ! 
ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗΣ, ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΟ/ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ.  
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2S ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Η ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΗ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.  
  
ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑ Η ΕΛΑΤΤΩΜΑ 
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΠΩΛΗΣΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ.  
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Instructions for use 
 
2S COMPRESSION SOCKS –
ANTIEMBOLISM SOCKS 
 

SPECIFICATIONS / INTENDED USE 
Compression stockings are designed to provide support to the legs and veins, assist 
with circulation, and minimize swelling. The compression is graduated, with the 
strongest support starting at the ankles and gradually decreasing towards the top of 
the garment. This gradual support works in conjunction with the pumping action of 
the calf muscles, which also assist with circulation. 
  
A common myth is that compression stockings will cut off circulation. When fitted 
and worn properly, compression stockings help with your circulation, not reduce or 
restrict it. 
  
Compression garments are categorized by classes. These classes consist of 
compression ranges, which are measured in mmHg—meaning millimeters of 
mercury, the universal form of measurement used for this type of garment. There are 
designated medical indications for each compression class. 
Venous problems often run in families. In general, vein disorders become more 
common as we get older, or after pregnancy. Factors that affect our veins include 
occupations that involve a lot of standing, being overweight and connective tissue 
weakness. The development of venous problems is also encouraged by alcohol, which 
causes blood vessels to dilate, hormonal changes in pregnancy and those caused by 
medicines, as well as persistent constipation. Women are affected more often than 
men. 
The most common diseases of the leg veins are: 
  
Spider veins 
Spider veins are fine, red or bluish capillaries that lie just under the surface of the 
skin. They are generally a few millimetres long and cover the thigh and lower leg like 
a road map. 
  
Experts estimate that almost half the population is affected by spider veins. In most 
cases these are a cosmetic rather than a medical problem. Nevertheless, you should 
have your legs examined by a doctor because spider veins can be a sign of underlying 
varicose veins or the start of a venous disorder. Your doctor will then start 
appropriate treatment. 
  
Varicose veins 
Varicose veins are dilated, tortuous leg veins that protrude at the skin surface of the 
legs as bulging cords. 
  
Contrary to the widely held view – particularly in the past - that these are merely a 
cosmetic problem or an inevitable sign of ageing, varicose veins are also of medical 
significance. Even small varicose veins, if left untreated, can become severely bulging 
varicose veins as thick as a finger. These not only cause serious symptoms, they can 
also constitute a major health risk. If not treated, they can result in chronic venous 
disease and even painful venous ulcers known as leg ulcers. 
Varicose veins can be removed by sclerosing injections or by vein surgery in a 
procedure known as "vein stripping". However, the cause of varicose veins is valves 
that do not close properly. This means that blood repeatedly collects in the veins. In 
time, the constantly increased volume of blood causes the walls to stretch and sag 
and varicose veins form. In order to support the system of vein valves, the wearing of 
compression stockings is therefore usually prescribed. 
  
Chronic venous insufficiency 
Persistent venous weakness (chronic venous insufficiency) is present when the veins 
are no longer capable of adequately fulfilling their task of transporting blood back to 
the heart. 
  
The main cause is damage to valves in the veins after a venous occlusion, or weak 
connective tissue that surrounds the leg veins, so that the veins are dilated and their 
valves can no longer close properly. 
Both lead to the blood no longer being fully pumped towards the heart with some 
sinking back into the veins. As a result, the permanently dilated veins develop into 
varicose veins, or swellings, due to 

stored water. Skin and tissues then thicken, painful inflammations occur 
and the tissue dies and a leg ulcer may even develop. 
The first signs of chronic venous weakness are so-called "warning veins", a 
circle of enlarged veins around the ankle. Heavy legs, itching, tingling and 
night-time leg cramps follow. A brownish discoloration of the skin, red 
spots reminiscent of erysipelas and small white spots on the skin are signs 
of an already far advanced disease. 
  
Deep vein thrombosis 
A lack of movement, e.g. through bed rest at home or in hospital can cause 
blood to stagnate in the veins and a blood clot (thrombosis) may form. 
  
This blood clot prevents the return transport of blood to the heart so that 
blood is stuck in the veins. Swelling, a tense feeling and pain in the legs 
result. 
Deep vein thrombosis, in which the blood clot has formed in a vein deep in 
the leg muscle or in the pelvic veins, is of particular significance here. 
If this clot becomes detached from the venous wall, it can travel to the 
lungs in the bloodstream where it can cause serious complications 
(pulmonary embolism). 
  
Inflammation of the veins (phlebitis) 
Phlebitis is a painful inflammation of the walls of a vein and the 
surrounding tissue. 
  
When a vein is inflamed, the surrounding skin is red and hot, the vein 
becomes cord-like and swellings due to the accumulation of fluid in the 
tissue (oedema) may appear. As a result of the inflammation, blood 
components collect on the walls of the vein and form a blood clot that can 
be felt as a hard thread. 
Phlebitis is generally caused by varicose veins but may also be triggered by 
injuries (knocks, punctures), allergies and other foci of inflammation in the 
body, e.g. badly infected tonsils. 
Phlebitis can occur in the legs, arms and - very rarely - in other areas of the 
body (breast, neck, penis). 
A specialist (angiologist, vascular surgeon, dermatologist) needs to be 
consulted straightaway, because phlebitis of superficial veins can spread 
to the deep vein system and then cause a dangerous occlusion or deep 
venous thrombosis. 
  
Leg ulcers 
The circulation of the blood is a perfect system: the heart pushes blood 
through the arteries – as far as the toes. The leg muscles (calf muscle 
pumps) compress it in the veins and return it back to the heart against 
gravity. The valves in the veins ensure that it doesn't flow downwards 
again and pool in the leg veins. If the valves aren't working, the blood 
stagnates in the veins and varicose veins occur. The increased pressure in 
the varicose veins caused by the congestion makes the fluid and other 
constituents of blood escape from the vessels into the tissue. In turn, this 
impairs the supply of oxygen and nutrients to the affected areas of tissue. 
The skin becomes discolored, feet and legs swell up. A minor injury is 
sufficient to cause an ulcer to develop, which is hard to heal. This is a 
venous leg ulcer. 
The open wound is very painful. Germs that settle and colonize the wound 
and its surroundings cause unpleasant odors. For this reason those 
affected often don't dare mix with other people. The pain causes them to 
keep their leg still and hardly move it at all. In turn this means that the 
pump mechanism which moves the blood in the direction of the heart is 
switched off. A vicious circle begins. 
Successful provision of medical compression stockings for venous 
disorders depends on a number of important individual factors: The first 
requirement is that the patient recognizes the symptoms and goes to see 
the doctor. The doctor diagnoses the problem and decides on the correct 
treatment. If the doctor prescribes medical compression stockings, the 
patient takes the prescription to the specialist retail outlet, where the legs 
are measured. 
Medical compression stockings are prescribed by the doctor if required, 
and the patients are measured for the correct fit by specialist medical 
retailers (e.g. surgical appliance dealers): the user’s leg circumferences are 
measured in several places so that the compression stocking matches his 
anatomy exactly. 
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APPLICATION INSTRUCTIONS 
 

MEASUREMENT & SIZING 
 
Depending on the type of compression sock that has been prescribed for 
you, measure the perimeter of your ankle, your calf, the middle of your 
thigh and the top of your thigh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPLICATION 
Application of the compression socks is similar to regular sock or stocking/ 
tights application.  
1. Gently roll up the sock/ stocking from the top towards the bottom (toes) 
2. Insert your foot and arrange the heel and toe in position  
3. Gently stretch the sock/ stocking from the ankle to the knee 
4. Straighten any folds over the calf 
5. In the case of stockings/ tights pull up and arrange the rest of the 
garment around the groin area and then the waist line.  
 
 
COMPOSITION 
High quality NEOPRENE fabric, breathable, 3-4,5 mm thick, laminated with 
hypo allergic  jersey fabric (NEOPRENE 70%, Polyester 30%) Elastic 
suppression fabric  (55% Polyamide, Elastane 45%). 
 
GENERAL WARNINGS 
• To wear your brace better lie on the beds and have your leg extended. 
This allows the brace to be placed correctly without causing pain to you. 
• Apply garment directly to skin 
• Side effects harmful to health have not been reported to date. Please 
consult your clinician if you have skin disorders or injuries in the relevant 
part of the body - particularly if inflammation, raised scars with swelling, 
redness or excessive heat buildup is present. 
  
• The garment should only be used for its intended purpose in the manner 
described in this manual. No liability is accepted for improper use of the 
product. 
• Use the garment  according to your physician’s instructions at all times 
• Your medical support is NOT a toy! Please keep the support out of the 
reach of children. 
• Should you notice any unusual changes (e.g. increased symptoms), 
please contact your healthcare specialist without delay. 
• This product is not fire resistant and will lose its characteristics if 
exposed to temperature higher than 120C 
• Check the product’s composition for possible sensitivity/allergic reaction 
to any of the product’s materials.   
 

DAILY ACTIVITIES 
In general, graduated compression stockings should only be worn during 
the day while you are upright and mobile, and should be taken off and 
washed at night. Consult your primary care provider for specific 
instructions. 
  
If you need to wear your garment every day, you may want to consider 
purchasing a second pair so you will always have one pair to wear while the 
other is being washed. 
  
The garment is designed to provide comfortable support for general 
use. It is not designed for sports and excessive or exerting activities . 
 

S 

19-21cm 
28-34cm 
42-57cm 
47-54cm 

M 

22-24cm 
32-38cm 
48-64cm 
52-60cm 

L 

25-27cm 
36-42cm 
54-71cm 
56-65cm 

XL 

28-30cm 
40-46cm 
60-78cm 
62-72cm 

ANKLE 
CALF 

MIDDLE OF THIGH 
TOP OF THIGH 

Walking  
Walking is not adversely affected by using specific compression stockings. 
  
Driving 
There is no danger or prohibition of driving unless you recover after surgery. 
  
Sleeping 
It is generally recommended that you put on the compression stockings/ socks 
when you get out of bed in the morning and take them off before going to bed 
at night, unless your physician has recommended otherwise. 
 
 
 
WASHING / CLEANING INSTRUCTIONS 
Wash your compression stockings daily.  
Use a detergent for delicate fabrics. 
Do not use fabric conditioner as this may block the pores and make the fibres 
stick together. 
Never machine wash. Hand wash in water at 30°C. Do not wring to remove 
water 
Do not dry clean. Do not use bleach. Do not tumble-dry. 
Always dry lying flat. Do not dry with heat. (E.g. over a radiator).Do not iron 
Make sure that the product is 100% dried before use. 
  
IMPORTANT NOTICE!  
WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO OBTAIN MAXIMUM COMPATIBILITY OF 
FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THIS DEVICE IS ONLY ONE 
ELEMENT IN THE OVERALL TREATMENT PROGRAM ADMINISTERED BY A MEDICAL 
PROFESSIONAL. 
2S DISCLAIMS ANY WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED THAT THESE PRODUCTS 
PREVENT INJURIES. 
IN CASE THE PRODUCT HAS A DEFECT PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SUPPLIER, 
STORE OR PHARMACY. IN CASE OF A MANUFACTURING MALLFUNCTION YOU MAY 
RETURN THE PRODUCT WITH YOUR PURCHASE DOCUMENT WITHIN 15 DAYS FROM 
THE DAY OF THE PURCHASE.   
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