
 

 

 

 הוראות שימוש בסד יד דינמי

 אמצעי זהירות 

  .אין במוצרים לאטקס לכן לא צפוי תגובה לבד 

  .פריחה על העור בדרך כלל נובעת מחום, זיעה, או ניקיון לקוי של היד 

   במידה ומופיע נפיחות, שינוי צבע עור, פריחה, או כאב, יש להפסיק בשימוש הסד מיד ולפנות למטפלים

 בעיסוק. בריפוי 

 .יש למנוע מסגירה חזקה מדי שעלול לגרום לבעיות זרימת הדם 

  .אין ללבוש את הסד כאשר ישנו פצע פחות או היזום 

 הוראות הלבשה 

 web –להלביש את האגודל קודם ולדאוג שהחיבור בין האגודל לבין האצבע מגיע במגע טוב עם העור   ⧫

space . 

 .לסגור סביב כף היד עם סגירה טובה אך בלי לחץ הגורם לשינוי צבע באצבעות – סד קצר ⧫

לסגור את רצועת האגודל היטב, לסגור את הרצועה הרחוקה בעדינות ולסגור את הרצועה   – סד ארוך ⧫

 האמצעית היטב בלי לחץ הגורם לשינוי צבע. 

  8-ההלבשה עד שמגיעים לברכישת הסד יש להתחיל בהלבשה של חצי שעה ולהכפיל כל יום את זמן  ⧫

 שעות.

 .לרוב אין צורך בהלבשת הסד בלילה ⧫

 .יש להיצמד להוראות צוות המטפל ⧫

 הוראות מיוחדות לסדים עם חומר קשיח )סד מרפק, סד ארוך, או סד קצר עם תוספת( 

 .להתאמת הסד, יש לחמם את הסד במיקרוגל 

  לגמרי.יש להניח את הסד פתוח במיקרו עם הרצועות פתוחות 

  דקות תלוי בעוצמת   3שניות עד שהסד גמיש )יכול לקחת עד  10לחמם בעוצמה גבוהה בפרקי זמן של

 המיקרוגל(. 

  .אין להשאיר את הסד בחימום ללא השגחה כדי למנוע נזק של הפלסטיק 

 .בהוצאת הסד מהמיקרו, יש לבדוק שאין נקודות חמות מדי לפני ההלבשה 

 באותו מנח עד שהסד מתקרר  מנח אופטימלי ולהחזיק את היד / מרפקיש להלביש את הסד על הלקוח ב

 ומתקשה שוב. 

 דקות.   15עד  –תקשות הל ו להסיר את הסד ולאפשר ל 

 .ניתן לחזור על התהליך מספר פעמים כדי לקבל תיקון הדרגתי 

 הוראות כביסה 

o .למנוע ממריחת שמנים או משחות על הגפה 

o לפני כביסה. במידה ויש סד עם תמיכת מתכת להוציאן 

o  .כביסה ידנית עם מים פושרים ומעט סבון 

o .לשטוף היטב ולהוציא את כל הסבון 

o  .לסחוט את המים ולייבש באוויר 

o  .אין לייבש במכונה, בשמש או ליד מכשיר חימום 
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