טכנולוגיה פורצת דרך בביגוד לסוכרתיים ולבעלי עור רגיש

חולים סוכרתיים רגישים במיוחד לזיהום בכף הרגל עקב איבוד תחושת ההגנה מטמפרטורה ,לחות וכאב אשר מקטינים את המודעות לטראומה אפשרית
וחדירת גוף זר .לאחר סדיקת העור ,הרקמה החיצונית נחשפת לזיהום פתוגני העלול להוביל לזיהום חמור ועמוק יותר .כשליש מהחולים במחלה ,מפתחים
נגעים וזיהומים ,שללא טיפול נכון יכולים אף להחמיר.
התסמינים השכיחים ביותר כוללים זיהום פטרייתי וחיידקי בעור ,מחלת ציפורניים ודרמופתיה סוכרתית .זיהום פטרייתי ,למרות שאינו בולט יחסית ,הינו
בעיה שכיחה מאוד בכף הרגל הסוכרתית .אנשים סוכרתיים הם בעלי סיכוי גבוה פי  3-5לחלות בזיהום בציפורניים ובזיהום עורי.
למרבה המזל ,מרבית הסיבוכים בעור ניתנים למניעה וטיפול יעיל ע"י שימוש יום יומי בגרבי נחושת של ™.Eculage

™ – Eculageגרביים למניעה וטיפול בכף רגל סוכרתית
גרב ™ Eculageלמניעה וטיפול בכף רגל סוכרתית ,מושתת על טכנולוגיה
ישראלית ייחודית פורצת דרך המוגנת בפטנט של חברת .Curpon
הטכנולוגיה משלבת נחושת בבדים ,משטחים ,ופולימרים אחרים ,המשמ־
שים במוצרים רפואיים שונים מאושרי  FDAו .CE
גרב ™ Eculageלמניעה וטיפול בכף רגל סוכרתית עם סיבי הנחושת של
חברת  ,Curponמגן על רגליהם של חולי הסוכרת ,בעל תכונות חזקות כנגד
ריח ,ומשפר את מראה העור וכף הרגל.
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נחושת – יתרונות בריאותיים משמעותיים
נחושת הינה מינרל טבעי החיוני לגוף האדם והמשמש לבריאות מזה אלפי
שנים .לנחושת שני המאפיינים מובהקים  -יעילות אנטי-מיקרוביאלית חזקה
)מוכח כנגד פטריות ,חיידקים ווירוסים( ,ושיפור מראה ובריאות העור )מעודד
ייצור קולוגן ,אלסטין וחלבונים אחרים( .מינרל הנחושת הוכח כמינרל
האנטיבאקרטילי החזק ביותר מול מינרלים אחרים כגון כסף ,אבץ וכו.
נחושת הינה מינרל אופטימלי לשיפור בריאותו של חולה סוכרת ורווחתו.
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אותם תנאים המטפחים התרבות מיקרוביאלית הם בדיוק אלה האופטימליים
לשחרור יוני הנחושת .יוני נחושת אלה ,המוטמעים בגרביי ™,Eculage
משמשים כאלמנט חיטוי ביולוגי שמגן על כפות הרגליים מפני זיהומים
פטרייתיים וחיידקיים ומרפא זיהומים בכף הרגל .בנוסף ,גרבי ™,Eculage
באמצעות יוני הנחושת ,עשויים להגן על העור על ידי הגברת מיצוק העור
ושלמותו ,הפחתת גירוי וזיהום משני ושיפור ריפוי הפצעים.
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גרבי ™ ECULAGEמיועדים לשיפור איכות חיי היומיום של האנשים.
נחושת היא יסוד קורט חיוני המעורב בתהליכים פיזיולוגיים ומטבוליים אנושיים רבים.
המוצרים מבוססי הנחושת בטוחים ,אינם רעילים ,היפו-אלרגיים ,ואינם מגרים את העור.

 – Eculage™ Diabeticsפותחה מדעית ,מוכחת מחקרית ,פריצת דרך בלבוש ייעודי לסוכרתיים
טכנולוגיית  Cupronפורצת דרך:
יעילה לאורך חיי המוצר
מוגנת במעל ל  30פטנטים
מאושרת  FDAו  CEו EPA
מתועדת ביותר מ  20מחקרים
זיהום פטרייתי ברגל סוכרתית:
חולי סוכרת נמצאים בסיכון גבוה לפתח זיהומים פטרייתיים
וחיידקיים .גרב ™ ,Eculageהמבוססת על הטכנולוגיה של
 ,CUPRONהשיגה ביצועים אנטי-פטרייתיים חזקים במיוחד
בהשוואה למגוון טכנולוגיות הזמינות מסחרית כגון כסף )ראה
גרף( .בנוסף ,מחקר שנערך על  56חולים עם זיהום פטרייתי
קשה ,הראה שיפור משמעותי והפחתה ניכרת בסימפטומים
הרפואיים בקרב כל המשתתפים תוך  9ימים מלבישת הגרב
המכילה נחושת.
סיוע אקטיבי בריפוי פצעים:
הנחושת המוטמעת בחבישות לפצעים אקוטיים הוכחה
כמסייעת ומאיצה סגירת פצעים קשים ,ומגבירה את היווצרות
כלי הדם )בהשוואה לחבישה מסחרית של פצעים המכילה
כסף וחבישה רגילה(.

גרב ™ ECULAGEפותחו בקפידה לחולי סכרת
מנטרל  99.9%מהחיידקים והפטריות הגורמים לזיהום בכף הרגל
משפר את מראה העור
מנטרל ריחות
היפו-אלרגי
הגנה מלאה על כף הרגל והאזורים הרגישים
תפר בוהן חלק ,עדין וללא גירוי
סופח לחות מכל שטח כף הרגל
ריפוד מיוחד באיזור העקב והבהונות לנוחות מרבית
ללא תחושת לחץ ,מספק נוחות והקלה
התאמה אנטומית לכף הרגל

תכונות גרבי ™ Eculageהסוכרתיים:
• אנטימיקרוביאלי ושיפור מראה ובריאות העור
נחושת הינה מינרל טבעי החיוני לגוף האדם והמשמש לבריאות מזה אלפי שנים.
לנחושת שני המאפיינים מובהקים  -יעילות אנטי-מיקרוביאלית חזקה )מוכח כנגד פטריות ,חיידקים ווירוסים( ,ושיפור מראה ובריאות העור )מעודד ייצור
קולוגן ,אלסטין וחלבונים אחרים( .מינרל הנחושת הוכח כמינרל האנטיבאקרטילי החזק ביותר מול מינרלים אחרים כגון כסף ,אבץ וכו.
הנחושת הינה מינרל אופטימלי לשיפור בריאותו של חולה סוכרת ורווחתו.
• נוח ,נעים למגע ומונע גירויים
גרבי הנחושת הסוכרתיים של ™ Eculageמבוססים על טכנולוגיה מוכחת מדעית של  .Cupronהחלקים העליונים של הגרב רופפים על מנת להבטיח
מינימום חיכוך ומניעת חתכים בעור .במבנה הגרב אין תפרים בולטים למניעת שפשוף באזורים הרגישים בכף הרגל ,והגרב מספקת נוחות גם אחרי יום
ארוך על הרגליים.
• סופח לחות ,מונע ריחות והיפו-אלרגני
טכנולוגיית ושילוב הבדים ההיפו-אלרגנית סופחת את הזיעה והלחות מהעור ומסייעת בשמירה על תחושת רגליים יבשות ונוחות ,מה שמפחית את החיכוך
שעלול לגרום לשלפוחיות ושריטות קלות .סיבי הנחושת המוטמעים בגרב מנטרלים ביעילות הגבוהה ביותר את החיידקים והבקטריות ומונעים ריחות.

הטכנולוגיה:

השתמש בתכונות הייחודיות של הנחושת להגנה על עצמך
®CUPRON
טכנולוגיה אנטי-מיקרוביאלית מבוססת נחושת ,הרותמת את המאפיינים הייחודיים
של נחושת ליישומי בריאות .שלא כמו פתרונות אחרים ,הנחושת המוטמעת בסיבי
הגרב )באופן המוגן בפטנט( אינה נשטפת או משתפשת ,גם כאשר היא עוברת שוב
ושוב תהליך כיבוס ,עם טמפרטורות גבוהות ,ערכי  pHגבוהים ,מחזורים ארוכים
וכימיקלים קשים.

תחזוקה
גרבי הנחושת הסוכרתיים של ™ Eculageקלים לטיפול!
הם ניתנים לשטיפה במכונה וייבוש במייבשי כביסה.
אין להלבין או להשתמש במוצרי ניקוי המכילים סיליקון.

נוחות
גרביי ™ Eculageמתוכננים לספק נוחות מלאה ,עם ריפוד בעקב ובבהונות לנוחות,
תפר חלק באיזור הבוהן למניעת לחץ ומתח על העור .הגרב בעל גמישות ומספק
מגע רך ונעים לעור הרגל .גרבי ™ Eculageמסייעים בהפחתת היווצרות כיווצים
וקמטים של הגרביים ,העלולים לגרום לסדקים בעור ,שלפוחיות ,פצעים וזיהומים.
השימוש בגרביים אינו מצריך שינוי בגודל הנעליים הרגיל שלך.

תכולה:
 56%פוליאסטר
 17%חוט קופרון
 14%כותנה
 12%ניילון
 1%לייקרה

+972 3 919 4334

info@olvitech.com

www.olvitech.co.il

