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sv l Bästa kund,
tack för att du har valt en produkt från L&R!
Läs igenom bruksanvisningen noga. Kontakta den som ansvarar för behandlingen 
eller din sjukvårdsaffär om du har frågor.
Produktbeskrivning:
Actico® UlcerSys är ett medicinskt kompressionsstrumpsystem för behandling av venösa 
bensår. Satsen består av en ytterstrumpa och två innerstrumpor. Innerstrumpans funktion 
är att göra det lättare att ta av och på ytterstrumpan. Kompressionsstrumpsystemet ger ett 
tryck mot fotledsområdet på ca 40 mmHg (genomsnittligt tryck). 
Satsen finns i färgkombinationerna sand/vit och svart/sand.
Actico® UlcerSys innerstrumpa (påfyllningsförpackning) ingår i Actico® UlcerSys 
kompressionsstrumpsystem. Den kan även användas fristående om endast lätt 
kompression (10–14 mmHg) krävs. Om det av fysiska skäl inte längre går att sätta på 
kompressionsstrumpan (ytterstrumpan) kan även högst 2–3 innerstrumpor bäras ovanpå 
varandra för att uppnå erforderligt tryck.
Påfyllningsförpackningen (med 3 innerstrumpor) finns tillgänglig separat och i färgerna vit 
och sand.

Sammansättning:
Ytterstrumpa: 65 % PA, 35 % Lycra®

Innerstrumpa: 70 % PA, 30 % Lycra®

Avsedd användning:
Medicinskt kompressionsstrumpsystem i två lager för behandling av venösa bensår över de 
omskötta såren. 

Indikationer:
• För behandling av venösa bensår efter ödemreduktion
• Förebyggande av återkommande kroniska venösa sår

Tack vare kompressionsegenskaperna (klass III) kan Actico® UlcerSys dessutom användas 
som kompressionsstrumpa för underbenet
• Vid hudsjukdomar på grund av blodstockning (t.ex. eksem, pigmentförändringar, 

lipodermatoskleros, atrophie blanche)
• Vid venösa ödem
• För behandling av posttrombotiskt syndrom
• För efterbehandling vid behandling och operationer av åderbråck
• Efter venuttagning för bypassoperation (hjärtoperation)

Kontraindikationer:
• Svår perifer arteriell ocklusiv sjukdom
• Inkompenserad hjärtsvikt
• Septisk flebit
• Phlegmasia caerulea dolens
• Diabetessår
• Sensibilitetsrubbningar i huden
• Överkänslighet mot materialet

Biverkningar:
I mycket sällsynta fall kan huden utveckla intolerans eller allergier. 

Försiktighetsåtgärder:
• Vid användning på öppna sår måste såret täckas med ett lämpligt sårkontaktskikt före 

kompressionen.
• Ytterstrumpan måste tas av på natten.
• Vid sensibilitetsrubbningar i benet eller foten ska den ansvariga för behandlingen 

rådfrågas före användning.
• ABPI-mätning: Actico® UlcerSys kan användas vid ett värde på 0,8–1,2. Om värdet 

ligger under 0,8 eller övre 1,2 får Actico® UlcerSys endast användas med stor 
försiktighet efter rekommendation från den som ansvarar för behandlingen och under 
sträng övervakning.

Allmänna anvisningar:
• Actico® UlcerSys ska inte användas förrän det befintliga ödemet har reducerats med 

hjälp av kompressionsförband (t.ex. med behandlingssystemet Rosidal® sys eller 
Rosidal® TCS).

• Första gången Actico® UlcerSys sätts på ska det utföras av kvalificerad vårdpersonal.
• Ytterstrumpan måste tas av på natten. Innerstrumpan ska bäras både på dagen och på 

natten.
• Kompressionsbehandlingen måste fortsätta även efter att det venösa bensåret 

har läkt för att undvika återfall. Vi rekommenderar att underhållsbehandlingen 
fortsätter med antingen Actico® Ulcer Sys eller med särskilt lämpade medicinska 
kompressionsstrumpor.

• Om tårna missfärgas under användningen eller om ovanliga smärtor uppstår i benen ska 
användningen avbrytas och läkare kontaktas omedelbart.

• Kompressionsstrumporna får inte komma i kontakt med feta salvor, krämer, oljor eller 
liknande substanser.

Anvisningar för att sätta på innerstrumpan:
• För in den ena handen i innerstrumpan och fixera den vid hälen med två fingrar (bild 1).
• Vänd sedan innerstrumpan ut och in till den fixerade hälen (bild 2).
• Dra fotdelen över foten tills den sitter över främre delen av foten (bild 3).
• Dra upp innerstrumpan till hälen. Var noga med att den förstärkta häldelen sitter rätt över 

hälen (bild 4).
• Dra sedan innerstrumpan över fotknölen och vaden upp till strax under knät (bild 5).
• Om du har dragit upp innerstrumpan för långt skjuter du ner den till fotknölen igen och 

drar upp den igen med mindre kraft. Släta ut alla veck så att strumpan sitter bekvämt 
(bild 6). 

Anvisningar för att sätta på ytterstrumpan:
• För in den ena handen i ytterstrumpan och fixera den vid hälen med två fingrar (bild 7).
• Vänd sedan ytterstrumpan ut och in till den fixerade hälen (bild 8).
• Dra fotdelen över foten tills den sitter över främre delen av foten (bild 9).
• Dra upp ytterstrumpan till hälen. Placera ytterstrumpan så att hälkonstruktionen sitter 

precis över hälen. För bästa komfort för tårna drar du innerstrumpans spets framåt 
(bild 10).

• Dra sedan ytterstrumpan över fotknölen och vaden upp till strax under knät och släta ut 
eventuella veck (bild 11).

• Släta ut ytterstrumpan jämnt med händerna som om du masserade tills strumpan är fri 
från veck så att ett jämnt tryck kan garanteras (bild 12).

Skötselanvisningar:
Tvätta innerstrumpan med vanligt fintvättmedel och utan sköljmedel i 60 °C (kan 
maskintvättas upp till 50 gånger) och ytterstrumpan i 40 °C (kan maskintvättas upp till  
50 gånger). Låt strumporna torka liggande eller hängande i luft, får ej vridas ur eller torkas 
i torktumlare/torkskåp. Får ej blekas, strykas eller kemtvättas. Vi rekommenderar att 
innerstrumpan tvättas efter varje förbandsbyte. Enligt ett nationellt österrikiskt direktiv får 
innerstrumpan även tvättas i 90 °C.

Garanti och förvaringsanvisningar:
Kompressionsstrumpor åldras på grund av materialen som de innehåller och utsätts för 
naturligt slitage när de används. Därför är garantitiden 6 månader vid användning. 
Förvara kompressionsstrumporna i rumstemperatur och skydda dem mot direkt solljus, 
värme och fukt. 




