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JOBST Maternity rajstopy uciskowe dla kobiet w ciąży CCL1
karmelowe - rozmiar II
 

Cena: 189,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Rajstopy

Producent ESSITY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Rajstopy uciskowe stworzone z myślą o kobietach w ciąży. Innowacyjna wstawka na brzuch z siatkowym wzorem dopasowuje się do
zmieniającego rozmiar brzucha. Dodatkowo posiadają amortyzowaną podeszwę ze strefą wentylacji.

Nogi stają się ciężkie i obrzmiałe, a palce stóp, kostki oraz łydki nabierają monstrualnych rozmiarów? Taki scenariusz zna wiele
pań, które są lub były w ciąży. Nic w tym dziwnego. Obrzęki są bowiem jedną z najczęstszych dolegliwości przyszłych mam,
szczególnie w ostatnich miesiącach ciąży. Powstawanie nieprzyjemnej opuchlizny stóp i nóg, dające się zaobserwować zwykle
od 4-5 miesiąca, to efekt chwilowych zaburzeń równowagi hormonalnej w organizmie. Ich efektem jest wzrost objętości krwi,
podwyższenie jej ciśnienia i rozszerzenie naczyń krwionośnych. I chociaż wspomniane zmiany hormonalne wspierają rozwój
dziecka, to ich skutki mogą równocześnie powodować bóle nóg i obrzęki kostek oraz zwiększać ryzyko wystąpienia żylaków.
Nie można przy tym zapominać o rosnącym obciążeniu związanym z noszeniem płodu, zwiększeniu masy ciała i ucisku
powiększonej macicy na naczynia krwionośne. Z medycznego punktu widzenia ważne jest również to, że organizm
przygotowując się do porodu gromadzi nadmiar wody, aby uniknąć odwodnienia w razie ewentualnych komplikacji.
Jak zapobiegać powstawaniu obrzęków w ciąży? Eksperci sugerują picie dużej ilości niegazowanej wody, unikanie soli
(powoduje zatrzymywanie wody w organizmie), gorących kąpieli i zbyt długiego przebywania na słońcu. Zalecają też noszenie
przewiewnego i wygodnego obuwia oraz częstsze odpoczynki z nogami ułożonymi ponad poziom serca.
Jedną z najskuteczniejszych wskazówek dla kobiet w ciąży, które chcą zadbać o swoje nogi, jest terapia uciskiem, do której z
powodzeniem wykorzystać można rajstopy uciskowe JOBST Maternity Opaque. Ich zadaniem jest zwiększenie ciśnienia krwi w
tkance podskórnej, co pomaga zmniejszyć obrzęk nóg. Rajstopy JOBST Maternity Opaque wspierają prawidłowe
funkcjonowanie żył, zapobiegając zaleganiu krwi i puchnięciu nóg. Zmniejszają także wystąpienie problemów żylnych w
przyszłości.
Jako że zaprojektowano je z myślą o kobietach w ciąży, mają wyjątkowo elastyczną część górną z siatkowym wzorem, która
doskonale dopasowuje się do powiększającego się brzucha, zapewniając wygodę i odpowiednie podtrzymanie rajstop.
Dodatkowo w podeszwie zastosowano strefę podszytej poduszki, która zapewnia wygodę i amortyzację, a specjalna,
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przepuszczająca powietrze część materiału zwiększa komfort noszenia i utrzymuje stopy w suchości.
JOBST Maternity Opaque są miękkie, bo do ich produkcji użyto mieszanki delikatnych dla skóry włókien. Doskonale
odprowadzają też wilgoć, by utrzymać skórę w suchości przez cały dzień.
Klasa kompresji CCL1 zalecana jest w ramach profilaktyki w czasie ciąży, m.in. przy początkowych zmianach żylakowych
związanych z ciążą, łagodnym obrzęku stóp, kostek i nóg oraz uczuciu zmęczenia, ciężkości i bólu nóg, a także zapaleniu
stawów.

WŁAŚCIWOŚCI:

Elastyczna część brzucha Flex Zone rozszerza się wraz ze wzrostem brzucha
 Specjalnie zintegrowane elastyczne strefy zapewniają komfort dla rosnącego brzucha
Zmniejszający się gradient ucisku od strony dystalnej do proksymalnej
Anatomiczny kształt i dopasowanie
Rozciągliwość w dwóch kierunkach
Specjalna dzianina o wysokim potencjale rozciągliwości
Utrzymuje profil ucisku i dopasowuje się do szerokiego zakresu rozmiarów
Miękka w dotyku tkanina dzięki specjalnie przetworzonym przędzom nylonowym z multifibry/mikrofibry
Miękka przędza nylonowa z multifibry/mikrofibry, całkowicie gładki i elegancki wygląd
Przyjazna dla skóry, przepuszczająca powietrze tkanina
Bezszwowa dzianina
Zaprojektowane dla wygodnego noszenia
Wygodne rajstopy kompresyjne na każdy dzień
Świetny wygląd
Wspomagają powrót żylny (krwi)
Pomagają zapobiegać obrzękom
Łagodzą obrzęki nóg i poprawia krążenie krwi podczas noszenia
Wspomagają codzienne aktywne życie (stanie, siedzenie, chodzenie)
Pomagają przeciwdziałać bólowi i dyskomfortowi
Poprawiają przepływ krwi - Poprawiają hemodynamikę żylną
Pomagają zmniejszyć przepływ wsteczny krwi
Wspomagają funkcje pompy mięśniowej
Zwiększają szybkość przepływu krwi w żyłach i zmniejszają objętość żylną
Zaprojektowane, aby połączyć komfort, zdrowie i styl
Lecznicza/medyczna odzież kompresyjna
Trwałe, bardzo wytrzymałe, o wysokiej trwałości i długiej żywotności
Zalecana przez lekarzy kompresja gradientowa
Nr 1 polecany przez lekarzy w USA
Gładki, elegancki wygląd
Wyglądają jak modne wyroby pończosznicze
Mocna przędza ze wzmocnieniami na pięcie i palcach
Łatwo się nakłada dzięki specjalnym zmiękczeniom
Zaprojektowane z myślą o łatwym zakładaniu
Zaprojektowane z myślą o łatwym użytkowaniu
Ukrywają nieestetyczne żylaki
Zapewniają ukrycie żylaków, przebarwień i blizn
Specjalna delikatna dzianina
Miękkie jak aksamit
Matowa elegancja
Miękkie
Trwałe
Innowacyjne
Wspierające
Komfortowe
Ograniczają widoczność pajączków i żylaków, sprawiając, że przebarwienia stają się niewidoczne
Wyjątkowo delikatna struktura dzianiny - Niezwykle elastyczne rajstopy
Idealnie dopasowane rajstopy
Bezmarszczkowe dopasowanie w zagłębieniu kolana
Szeroki zakres rozmiarów
Oddychająca dzianina
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Bardzo miękka
(z) przędzą nylonową z multifibry/mikrofibry
Ukrywanie: pokrywa drobne niedoskonałości
Technologia Jobst Advanced Comfort wykorzystuje specjalną mieszankę przędz nylonowych z multifibry/mikrofibry zapewnia
uczucie miękkości i doskonałe zarządzanie wilgocią.
Zarządzanie wilgocią - pomaga utrzymać skórę suchą
Nowe, wyprofilowane rajstopy zapewniające idealne dopasowanie
Formuła bez lateksu

Jak zakładać JOBST Maternity Opaque?

Najlepiej robić to rano, pamiętając, aby nie ciągnąć za brzeg wyrobu. Należy wywrócić rajstopy na lewą stronę na całej długości aż do
pięty, po czym zacząć wsuwać je na nogę, wywijając powoli na prawą stronę. Ważne jest równomierne rozłożenie materiału i – w razie
pojawienia się fałd – masowanie go obiema rękami do momentu rozprostowania nierówności. Pomocne przy zakładaniu tego typu
produktów uciskowych są także gumowe rękawice. Po naciągnięciu rajstop do połowy uda warto wstać, zebrać fragment dzianiny w obu
dłoniach i pociągnąć do wysokości talii. Kolejną z czynności jest wciągnięcie części majtkowej do wysokości talii, by zapobiegać
zsuwaniu się wyrobu. Następny krok to włożenie rąk z tyłu pod wyrób zewnętrzną stroną dłoni skierowaną do dzianiny, odciągnięcie
rajstop od bioder i pozwolenie materiałowi, by swobodnie ułożył się na pośladkach.

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

Galeria
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