
KCN | KCM | KCW

جوارب األطراف 
الصناعية

 ALPS® تتميــز جــوارب األطراف الصناعية من شــركة

بكونهــا خفيفــة الــوزن وناعمــة وتوفــر وســادات لراحــة 

الطــرف المبتــور، ولضمــان أعــىل مســتويات الراحــة 

والمالئمة.

ثالثة أنماط

ثالثة أحجام

ثالث درجات من السماكة

أربعة أطوال

ضيق، متوسط، واسع

1، 3، & 5 طبقة

قصير للغاية، قصير، عادي، طويل

(H) الثقب البعيد

(N) دون ثقب

الثقب البعيد 

(HR) المعزز

مواصفات المنتج

مصنوع باستخدام ألياف 

تقنية مميزة

يوفر نظاًما للتحكم في الرطوبة إلزالة العرق 

من الجسم والتخلص منه عبر النسيج، 

حيث يمكن أن يتبخر بسرعة.

المميزات الهامة

باستخدام الحزم، يُمكن للمريض القيام بالتالي:

• اختيار الجورب المطلوب للتحكم في االختالف
• اقتناء جوارب للطرف الصناعي المتاحة دائًما عندما يتمغسل

  الجوارب األخرى

يساعد في اختالفات الحجم

تسمح األلياف التقنية باالرتداء 

السهل والمريح

يحافظ عىل شكله بمرور الوقت ؛ الحد 

األدنى من التمدد ولن يبهت

متاح اآلن عىل شكل حزم!
 حل متكامل للمرضى للتحكم في تفاوت الحجم

 الخاص بطرفهم المتبقي. تتوافر أكثر أنواع

السماكة شهرة في متناول اليد.
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 ALPS حجم بطانة

الموصى بها

*طول المقبس يبلغ
 18-13 سم

مستوى البتر
المحيط 

األدنى
المحيط البعيد عند

( 5 سم)
*طول المقبس يبلغ

 23-18 سم
*طول المقبس يبلغ 

38-23 سم
*طول المقبس يبلغ

 48-38 سم

بحد أدنى 20 - بحد أقصى 40 سم

بحد أدنى 30 - بحد أقصى 60 سم

بحد أدنى 40 - بحد أقصى 80 سم

23-20 سم

31-23 سم

36-31 سم

مخطط المقاسات

إيجاد المقاس 
المناسب.

مخطط االرتداء

من الموصى به أن يكون 

الجورب أكثر طوالً بمقدار 

5 سم تقريباً من المقبس

*الطول

المحيط البعيد 5 سم

كيف تحدد المقاس

تم إجراء القياسات البالغة 5 سم 

من الطرف البعيد

الركبة

المحيط

X يشير إىل سماكة الطبقة (1 طبقة = 1.5 مم ؛ 3 طبقات= 2 مم ؛ 5 طبقات=2.5 مم)

Y يشير إىل الطرف البعيد (N-دون ثقب؛ H مع ثقب؛ HR مع ثقب مقوى)

أمثلة:

 جورب للطرف الصناعي KCN -08-3- H، ضيقة ، قصير للغاية، 3 طبقات ، مع فتحة

جورب للطرف الصناعي KCM-10-1-N ، متوسط، قصير، 1 طبقة، دون ثقب

جوارب للطرف الصناعي KCW -18-5- HR ، عريضة، طويل، 5 طبقات، مع فتحة محسنة
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