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JOBST forMEN EXPLORE podkolanówki uciskowe dla
mężczyzn CCL1 granatowe - rozmiar III
 

Cena: 134,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 op

Postać Podkolanówki

Producent ESSITY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Podkolanówki uciskowe dla mężczyzn, wytrzymałe i miękkie. Mają wygląd tradycyjnej skarpety. Dzięki wysokiej jakości bawełny
doskonałe dla pacjentów o wrażliwej skórze. Zintegrowane włókna węglowe zapewniają kontrolę zapachu i utrzymują stopy w
świeżości.

Problemy żylne dotyczą nie tylko kobiet, ale i mężczyzn. Do klasycznych objawów należy uczucie ciężkości nóg. W przypadku
osób, które pracują statycznie w pozycji stojącej lub siedzącej, często pojawiają się również obrzęki nóg. Bywa, że obrzęki te
utrudniają zdejmowanie i zakładanie obuwia. Niektórzy skarżą się również na bolesne skurcze mięśni łydek, do których dochodzi
głównie nocą. Charakterystyczne jest ponadto zaznaczanie się żył powierzchownych nóg, a w przypadku bardziej
zaawansowanych problemów – występowanie żylaków. Żylaki to rozszerzone, widoczne przez skórę żyły mające kręty przebieg.
Są wydłużone i uwypuklone, a pojawiają się w związku z rozwinięciem się stanów zapalnych powodujących rozciągnięcie ścian
żył i występowanie zastojów krwi.
Jak wygląda profilaktyka w przypadku problemów żylnych nóg? Jednym z rozwiązań zalecanych przez specjalistów jest
korzystanie z produktów uciskowych. Ponieważ budowa nóg i stóp oraz gusta kobiet i mężczyzn są odmienne, JOBST stworzył
linię produktów kompresyjnych specjalnie dla panów. Podkolanówki uciskowe JOBST forMen Explore przeznaczone są do
codziennego noszenia. Są to produkty łączące ze sobą zaawansowaną technologię i ponadczasowy styl. Są to medyczne
podkolanówki uciskowe, które są nie do odróżnienia od zwykłych skarpet oraz przyjemne w noszeniu.
Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych, specjalistycznych materiałów, produkty uciskowe JOBST ForMen Explore oferują
kompresję niezbędną do profilaktyki i leczenia żylaków oraz innych problemów żylnych. Możesz je w związku z tym stosować
jako codzienne skarpetki uciskowe na żylaki. Są trwałe, bo zaprojektowano je z myślą o użytkowaniu na co dzień, wzmacniając
okolice pięt i palców. Wzmocnione strefy stopy zostały zaprojektowane dla zwiększenia wytrzymałości i trwałości oraz
dodatkowego komfortu. Zapobiega to przecieraniu się skarpet i daje im wyjątkową wytrzymałość. Ogromna wytrzymałość
materiału sprawia, że JOBST® forMen Explore są wszechstronnym i długotrwałym towarzyszem.
Na szczególną uwagę zasługuje również inna cecha JOBST forMen Explore – pomagają zachować świeżość stóp.
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Nieprzyjemny zapach jest w ich przypadku neutralizowany dzięki zastosowanym włóknom z węglem aktywnym. Równie ważne
jest to, że męskie skarpety uciskowe JOBST doskonale odprowadzają wilgoć, pomagając utrzymać stopy w suchości. Przyjazna
dla środowiska technologia z wbudowanym węglem aktywnym pomaga zwalczać nieprzyjemne zapachy i wilgoć. Zapewnia
wysoce skuteczne chłodzenie i kontrolę zapachów. Nie spiera się i nie zużywa jak zwykłe impregnaty powierzchniowe do tkanin.
Włókna zapobiegające powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, wbudowane w podeszwę, zapewniają świeżość i suchość stóp.
Wysokiej jakości bawełna użyta do produkcji skarpet zapewnia komfort noszenia osobom o wrażliwej skórze zapewniają
nieporównywalnie dobre samopoczucie.
Z męskiego punktu widzenia niebagatelne znacznie ma fakt, że JOBST forMen Explore wizualnie w zasadzie niczym nie różnią
się od tradycyjnych skarpetek. Udało się to osiągnąć stosując włókna z połączenia bawełny i węgla: C2-effect. Prążkowany krój
skarpet zapewnia im casualowy wygląd, dzięki czemu z powodzeniem możesz z nich korzystać na co dzień. Zawartość wysokiej
jakości bawełny zapewnia najwyższy komfort i zgodność z oczekiwaniami.

WŁAŚCIWOŚCI:

Medyczne podkolanówki uciskowe, które są nie do odróżnienia od zwykłych skarpet oraz przyjemne w noszeniu.
Idealne połączenie stylu i skuteczności terapeutycznej bez kompromisów w zakresie komfortu.
One naprawdę przynoszą radość z noszenia: Skuteczne medyczne podkolanówki uciskowe to uniwersalny towarzysz dla
nadwyrężonych nóg zarówno w pracy jak i w czasie wolnym.
Pozytywny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie.
Idealne dla osób, które spędzają czas stojąc, siedząc lub chodząc
Skuteczna terapia nóg dzięki modnej, prążkowanej skarpecie
Przyjazna dla środowiska technologia z wbudowanym węglem aktywnym pomaga zwalczać nieprzyjemne zapachy i wilgoć.
Zapewnia wysoce skuteczne chłodzenie i kontrolę zapachów bez żadnych cech bakteriobójczych. Nie spiera się i nie zużywa jak
zwykłe impregnaty powierzchniowe do tkanin.
Skuteczna kontrola zapachów bez użycia ostrych chemikaliów i metali ciężkich
Kontrola zapachu, która w naturalny sposób odnawia się z każdym praniem
Ekologiczny projekt zapewniający kontrolę zapachów bez użycia potencjalnie szkodliwych środków chemicznych.
Przyjazna dla środowiska konstrukcja zapewnia kontrolę zapachów bez użycia potencjalnie szkodliwych chemikaliów.
Włókna zapobiegające powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, wbudowane w podeszwę, zapewniają świeżość i suchość stóp.
Zwalczanie nieprzyjemnego zapachu dzięki unikalnemu rozwiązaniu bez chemikaliów i dodatków
Zawartość wysokiej jakości bawełny zapewnia najwyższy komfort i zgodność z oczekiwaniami
Komfort dzięki naturalnej bawełnie i naturalnej kontroli zapachów
Wysoka zawartość bawełny przylegająca do skóry szybko usuwa wilgoć i zapewnia całodzienny komfort noszenia
Połączenie naturalnej bawełny z włóknami sztucznymi w celu uzyskania optymalnego komfortu
Podkolanówka uciskowa, która nie sprawia wrażenia uciskowej
Węgiel i Bawełna = Efekt C2
Doskonały wygląd, świetne uczucie dla nóg
Dyskretny wzór dzianiny i trwałe materiały sprawiają, że JOBST® forMen Explore są interesujące zwłaszcza dla aktywnych
mężczyzn.
Klasyczna stylizacja: Tylko ty wiesz, że są to podkolanówki medyczne
Utrzymują profil kompresji i są dopasowanie do szerokiego zakresu nóg, zgodnie z tabelą rozmiarów.
Szeroka gama gotowych do noszenia i idealnie dopasowanych rozmiarów.
Trójwymiarowa dzianina o dużym potencjale rozciągliwości
Rozciągliwość w dwóch kierunkach
Wysoka nieprzezroczystość. Szczególnie w obszarze łydek, aby poprawić męskie samopoczucie.
Eliminują widoczność pajączków i żylaków, sprawiając, że przebarwienia stają się niewidoczne
Wysoce komfortowa konstrukcja i kształt palców w połączeniu z płaskimi i niewidocznymi szwami
Strefa odciążenia w obszarze przejściowym palców, aby pomóc zredukować punkty nacisku.
Elastyczna konstrukcja i kształt palców z gładkimi i płaskimi szwami w celu całodziennego komfortu noszenia.
Wzmocnione strefy stopy dla zwiększenia wytrzymałości i trwałości oraz dodatkowego komfortu.
Wysokiej jakości przędza i wzmocnione strefy na całej stopie sprawiają, że nowe JOBST® forMen Explore są mocniejsze i
jeszcze bardziej wytrzymałe - zapewniając długotrwałą elegancję.
Zoptymalizowana opaska na kolano z ulepszoną konstrukcją szerszej dzianiny i konstrukcją ściągacza: w celu zwiększenia
komfortu i zmniejszenia ryzyka zsuwania się/podrażnienia
Miękkość i łatwość przy zakładaniu, aby zapewnić wyjątkowy komfort terapii nóg.
Doskonała trwałość
Łatwość zakładania
Łatwe w noszeniu
Bardziej suche stopy dzięki szybkiemu rozprowadzaniu i odparowywaniu wilgoci w celu zwiększenia komfortu.
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Przyjazna dla skóry, przepuszczająca powietrze tkanina
Gładkie rozprowadzenie koloru
Najwyższa trwałość
Tłoczona pięta
Wzmocniona podeszwa, pięta i palce
Trwała przędza we wzmocnionej podeszwie, pięcie i palcach
 Ogromna wytrzymałość materiału sprawia, że JOBST® forMen Explore są wszechstronnym i długotrwałym towarzyszem.
Bez lateksu
Zalecana przez lekarzy gradientowa kompresja
Nr 1 polecany przez lekarzy w USA

Jak zakładać skarpety uciskowe? 
Tak jak wszystkie inne skarpety. Nie wymaga to specjalistycznych umiejętności, choć – ze względu na większe dopasowanie do ciała –
może być nieco trudniejsze. Warto pamiętać o tym, aby nie ciągnąć za górny pasek skarpet. Lepiej jest odwrócić podkolanówkę na lewą
stronę, aż do pięty, po czym stopniowo naciągać ją na podbicie i piętę, a następnie coraz wyżej, przekręcając fragment po fragmencie na
prawą stronę. Końcowym elementem jest równomierne wygładzenie skarpety w celu usunięcia zagnieceń. W razie mocnego skręcenia
czy pomarszczenia – lepiej jest zdjąć skarpety i założyć je ponownie. Dla początkujących pomocne może okazać się użycie gumowych
rękawiczek, które ułatwią cały proces

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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