مشتری گرامی
با سالم و خوشآمدگویی به شما عضو جدید که به جمع رو به رشد طرفداران تجربه میلکتدز
( )Milktedsپیوستهاید .امیدواریم که این محصول به لحاظ سبک مد روز ،تکنولوژی هوشمند و عملکرد
ارتقاء سالمت در پوشیدنیهای فشاری ،فراتر از انتظارات شما باشد.

مفهوم میلکتدز
اغلب این پنداشت وجود دارد که پوشیدنیهای فشاری «طبی» هستند و نوعی احساس اجبار در
«استفاده گاه به گاه از آنها» به جای تمایل به «استفاده روزانه آنها» وجود دارد .برخی محصوالت
فشاری باعث ایجاد احساس غیرطبیعی بودن ،عرق و خارش میشوند و به سختی میتوان آنها را
در تمام طول روز پوشید .مفهوم میلکتدز به منظور عرضه محصوالتی متفاوت برای مشتریان نکتهسنج
ایجاد شد؛ محصوالتی که عالوه بر داشتن ظاهر خوب احساس خوشایندی نیز بدهند .میلکتدز در
انگلستان متولد شد و در ایتالیا به باالترین استانداردها رسید تا به شما موادی با کیفیت استثنایی،
نوآوری در طراحی و راحتی به همراه زیبایی را عرضه کند .ما با استفاده از الیاف ترکیبی گرفتهشده از
پروتئین شیر (همان شیر خوراکی خودمان!) محصوالتی در رنگهای مختلف با احساس لطافت طبیعی
تولید میکنیم .میلکتدز را میتوان هر روز به عنوان لباس روزانه یا برای هدف خاصی مانند ورزش،
بارداری ،فعالیت در فضای باز ،مسافرت یا بهبودی پوشید.
محصوالت ما بیسر و صدا و بدون آنکه متوجه شوید در پسزمینه به انجام وظیفه میپردازند و با
استفاده از دانش فشردهسازی حرفهای در پیشگیری و بهبود پاهای خسته و دردناک معجزه میکنند.
جوراب و گِن ما ظاهری باریکتر ،ورزیدهتر و یکدستتر به بدن شما میدهد و هیچ خللی در راحتی
ایجاد نمیکند .پوشیدن این محصوالت آسان است و میتوان آنها را برای مدتهای طوالنی به تن
داشت .محصوالت میلکتدز شامل جوراب ،جوراب جلوباز ،جوراب شلواری ،ساقبند ،جوراب ساقبلند،
ساپورت و گِن است .برای مشاهده کلیه محصوالت ،لطفا به  www.milkteds.comمراجعه کنید .برخی
ویژگیهای منحصر به فرد عبارتند از :فناوری در انتظار ثبت اختراع • کمربند یا مچبند ثابت بدون آنکه
جای آن بر بدن شما بماند • ترکیب الیاف عرقگیر و فیبر قابل تنفس برای ایجاد حس تازگی در شما •
الیه نرم چندناحیهای ضد تاول ،و سیستم محافظت از قوزک • فشرده ساز مدرج برای کمک به گردش
خون • حفظ شکل بدن • جورابهای دستدوز بدون درز و با دوام • پاشنه تقویتشده و با دوام •
درزهای صاف و نرم • خشتک راحت • پنلهای کشسانی و راحت برای محافظت هنگام بارداری  .طرح
بافت سهبعدی ( )3Dمیکرو ماساژ.

الیاف شیری سازگار با محیط زیست
فیبر شیری در آوریل  ٤٠٠٢گواهینامه استاندارد بینالمللی الیاف اکولوژیک  Oeko-Tex 100را کسب
کرد و حاوی آمینواسیدهای مفید برای سالمتی است .سایر مشخصهها عبارتند از :عامل طبیعی
جذب رطوبت؛ تغذیه و لطافت پوست • تمیزکننده ،ضد باکتری و ضدقارچ • نمپذیر؛ جاذب رطوبت • ظاهر
شفاف و شیک • احساس راحتی • با دوام.

جدول سایز و برچسبزنی
در قسمت داخلی ،باالی بند/مچبند یا کمر ،اطالعات زیر درج شده است :سایز (برای مشاهده اندازه
گیری صحیح سایز به جدول سایز مندرج در داخل جعبه مراجعه فرمایید) • پای چپ یا راست ،به دلیل
قرارگیری منحصر به فرد قابلیتها (فقط در جوراب) • عامل فشردگی به میلیمتر جیوه ( -)mm Hgبه
استثنای گِن .از اندازهها به عنوان راهنمایی برای سایز تقریبی استفاده میشود .به دلیل اندازههای
متفاوت دور مچ/ساق/ران و قد پا ،نمیتوان میزان فشردگی دقیقی ارائه داد.

دستورالعملهای شستشو و نگهداری

میتوانید محصول را در آب با دمای کمتر از  ٠٠درجه و شوینده مالیم مرتباً با ماشین لباسشویی
بشویید .از نرمکننده لباس استفاده نکنید؛ زیرا ممکن است به فیبرها آسیب بزند .از استفاده از
سفیدکننده،اتو ،و خشکشویی اجتناب کنید .مناسب برای خشککن با حرارت کم .برای به حداکثر
رساندن طول عمر ،از کیسه شستشو استفاده کنید و همواره قبل از شستن ،پوشاک را پشت و رو
کنید .برای حفظ میزان مناسب فشار ،بهتر است که محصوالت فشاری را پس از سه ماه استفاده
مداوم و شش ماه استفاده گاه به گاه تعویض کنید.

دستورالعملهای پوشیدن
پوشیدن جورابهای میلکتدز® در مقایسه با سایر انواع پوشاک که همان درجه فشار را دارا هستند
آسانتر است؛ زیرا برای پوشیدن جورابها نیازی به ابزار خاص یا دستکش نیست .هرچند جورابها،
جورابهای ساقبلند و ساپورتهای ما دارای اندازه مدرج هستند ،همچنان میتوانید پای خود را تا
قسمت ساق آزاد کنید .به منظور جلوگیری از انقباض بیش از حد در ناحیه زانو ،جورابها/ساقبندها
باید زانو به پایین را بپوشاند .اگر این ساقبندها برای شما کمی بلند هستند ،آن را به آرامی به پایین
زانو بکشید و با ارتفاع ساق پای خود تنظیم کنید .سعی کنید آن را تا نکنید یا به تمام طول آن چین
نیندازید .در جوراب ساقبلند و ساپورت ،از تاخوردگی و چین در ناحیه اصلی فشار که از قوزک شروع
شده و به تدریج به سمت ران کاهش مییابد پرهیز کنید .از کف دست خود برای صاف کردن چین
خوردگیها استفاده کنید.

پوشیدن جورابهای فشاری در موارد زیر توصیه نمیشود:
موارد منع مصرف :افراد مبتال به بیماریهای زیر :سلولیت ،فلبیت عفونی ،فلگماژ یا کوارولئا
دولن ،مشکوک یا مبتال به بیماری انسداد شریان محیطی ،نارسایی قلبی (بیماریهای قلبی جبران
نشده) ،دیابت همراه با بیماری شریان محیطی یا نوروپاتی محیطی ،پیوند بایپس شریان محیطی،
قانقاریا ،نوروپاتی محیطی یا سایر عوامل اختالل حس.

موارد نسبی منع مصرف:
فلبیت خفیف ،روماتیسم مفصلی ،هرگونه شرایط موضعی که پوشیدن جوراب ساقبلند ممکن است
باعث آسیب شود ،برای مثال پوستهای بسیار نازک و شکننده ،درماتیت یا درماتوسیسهای دیگر،
پیوند اخیر پوست ،و حساسیت به الیاف پروتئین طبیعی یا سایر مواد مورد استفاده در تولید محصول
(که در فهرست مواد تشکیلدهنده محصول ذکر شدهاند).
سلب مسئولیت – اطالعات ارائهشده در بندهای فوق در مورد موارد منع مصرف صرفا ً جنبه
راهنمایی دارد و برای مشاوره پزشکی در نظر گرفته نشده است .اگر در مورد مناسب بودن محصوالت
پوشیدنی فشاری نامطمئن یا نگران هستید ،لطفاً نظر پزشک را جویا شوید .شرکت میلکتدز هیچ
مسئولیتی را در قبال استفاده نامناسب این محصول یا استفاده در موارد منع مصرف بر عهده نمی
گیرد.

توجه ویژه:

اگر هنگام پوشیدن محصول متوجه درد یا سوزش پوست شدید ،بالفاصله محصول را در بیاورید ،و اگر
عالئم فوق از میان نرفت ،از توصیههای پزشکی استفاده کنید.

