Mechanismus účinku výrobků
MOBIDERM®
Po aplikaci bandáže či obléknutí návleku
MOBIDERM® dochází při pohybu pacienta
v důsledku změny objemu a tvaru patřičných svalových skupin k neustálému střídání velikosti tlaku na edematózní tkáň – tím
probíhá neustálá lokální drenáž.

Efekt použití výrobků
MOBIDERM®
•
•
•
•

• Primární lymfedém se
vyskytuje u 1 z 10 000
obyvatel ve věku pod
20 let, ženy jsou postiženy
častěji než muži

THUASNE – dlouhodobá tradice
v oblasti vývoje a výroby
zdravotnických pomůcek
• Více než 160 let zkušeností
• Vysoce kvalitní produkty
• Jedinečnost výrobních technologií
• Vlastní výzkum a vývoj
• Široké spektrum výrobků

Redukce objemu edému v podkožní tkáni.
Zlepšení účinnosti drenáže žilně-lymfatické.
Podpora lokální mikrocirkulace.
Urychlení ústupu edému.

MOBIDERM

®

INOVATIVNÍ PŘÍSTUP
K LÉČBĚ LYMFEDÉMU

• 10 až 35 % žen, které
podstoupily operaci prsu
pro karcinom s odstraněním lymfatických uzlin
nebo po radioterapii, trpí
sekundárním lymfedémem horního
ramene (1)
• 7 až 46 % případů léčby melanomu nebo jiného
nádoru v oblasti pánve spolu se zákrokem v oblasti třísel končí sekundárním lymfedémem (2)

Psychologické a sociální dopady
• Únava
• Problémy se spánkem (3)
• Nesouměrné tělesné proporce spojené
se společenskou izolací (4)
• Úzkost a deprese (5)

Komplikace s infekcí jsou někdy
vážné, ale vždy znepokojující
•
•
•
•

Erysipela
Celulitida
Lymfangitida
Nekrotická fascitida

Riziko maligního zvrhnutí
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NOVĚ: ÚH

RADA VZP

• Lymfangiosarkom
• Kaposiho sarkom
• Epidermoidní karcinom
(1) Golshan. J support oncol 2006
(2) Hinrichs. J sur oncol 2004
(3) Armer et al. lymphology 2002

(4) Tobin et al. cancer 1993
(5) McWayne. cancer 2005

Výrobky MOBIDERM® pro udržovací fázi léčby lymfedému

Výrobky MOBIDERM® pro
intenzivní fázi léčby lymfedému
•	Bandáž a podložka MOBIDERM® jsou vyráběny
jako „polotovary“, je možné je snadno stříhat
běžnými nůžkami a tím zkracovat, resp. vytvořit před přiložením na tělo vhodný tvar.
•	V oblasti aplikace mohou vzniknout místa se
zvýšeným třením. V případě podráždění či
přecitlivělosti stačí vložit mezi pokožku
a MOBIDERM® ochrannou vrstvu obvazu.
•	Je doporučeno užívat výrobky MOBIDERM
individuálně, tj. pouze jedním pacientem.
•	Nepřikládejte MOBIDERM® na otevřené rány,
ani na plochu kůže se známkami infekce.
•	Údržba výrobků MOBIDERM® je velmi jednoduchá: krátce ručně přeperte ve vlažné mýdlové vodě, propláchněte od zbytků mýdla,
lehce vytlačte přebytečnou vodu a zvolna
usušte bez použití sálavého tepla.
V lymfologii umožňuje MOBIDERM :
•	Rychle obnovit mobilitu podkožních tkání.
• Zlepšit pružnost zatvrdlých ploch pokožky.
•	Připravit tyto tkáně k dosažení lepší účinnosti
lymfatické drenáže.
•	Obnovit fyziologické podmínky pro výměnu
na úrovni mikrooběhu.
• Uspořit čas při intenzivní fázi léčby.
®

V dermatologii umožňuje MOBIDERM :
•	Účinně ošetřit a změkčit hypertrofické jizvy
a ztvrdlé tkáně (hyperkeratóza...).
®

V traumatologii, ortopedii a estetické
chirurgii umožňuje MOBIDERM®:
•	Drénovat otoky (často bolestivé).
• Zlepšit hojení tkání.

Kompresivní návleky MOBIDERM® slouží především pro stabilizaci redukce objemu
lymfedému v období udržovací fáze léčby. Zdravotní pojišťovnou jsou hrazeny částečně.

BANDÁŽ MOBIDERM®

PODLOŽKA MOBIDERM

M
 OBIDERM® 3730
KOMPRESIVNÍ
PAŽNÍ NÁVLEK

®

UPOZORNĚNÍ!
Tyto výrobky jsou zařazeny do kapitoly 01 Číselníku VZP a mohou být
předepsány pouze specialistou „J16“
(odborná pracoviště s činností angiologickou a lymfologickou); poukaz
musí být potvrzen revizním lékařem
příslušné zdravotní pojišťovny:
BANDÁŽ MOBIDERM® 10 cm x 3 m
kód VZP 0082006

PODLOŽKA MOBIDERM® 25 cm x 1 m
S KOSTIČKAMI 5 x 5 mm
kód VZP 0082008

KOMPRESIVNÍ
RUKAVIČKA BEZ PRSTŮ

M
 OBIDERM® 3732

KOMPRESIVNÍ
RUKAVIČKA S PRSTY

• Velké kostičky 15 x 15 mm

• Malé kostičky 5 x 5 mm

• Malé kostičky 5 x 5 mm

• 10 velikostí, 2 délky

• 6 velikostí

• 6 velikostí

•	Oboustranné použití
(pro pravou i levou ruku)

•	Oboustranné použití
(pro pravou i levou ruku)

•	2 provedení: zvlášť pro pravou a zvlášť pro levou ruku

Kód VZP 0171710

Kód VZP 0171711

Kód VZP 0171712
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