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JOBST Sport podkolanówki uciskowe dla aktywnych szaro-
grafitowe - rozmiar L
 

Cena: 116,50 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 aktywnych.Wytrzymałe, miękkie, lekkie i oddychające. Amortyzowana podeszwa i pięty oraz antyzapachowa
formuła, która utrzymuje nogi w świeżości. Technologia Advanced Comfort z aktywowanymi włóknami węglowymi odprowadza wilgoć z
ciała, zapewniając komfort i suchość

Uwielbiasz się ruszać i uprawiać sport, ale w aktywnym spędzaniu czasu przeszkadzają Ci takie dolegliwości jak zmęczenie, bóle
i obrzęki nóg czy zmiany żylakowe? Rozwiązaniem są produkty uciskowe JOBST Sport.
Uprawianie sportu może jednak obciążać układ żylny. Efektami bywają pojawiające się na nogach pajączki czy żylaki. To kwestia
nie tylko estetyczna, ale i bezpośrednio związana ze stanem zdrowia. Bywa też, że przewlekła choroba żylna skutecznie
przeszkadza w cieszeniu się z ruchu, a przynajmniej wywołuje obawy i pytanie: mam żylaki – czy mogę biegać? Wielu lekarzy
zaleca bieganie i chodzenie dla osób zagrożonych bądź dotkniętych przewlekłą niewydolnością żylną, której początkowym
etapem są właśnie żylaki. Sugerują przy tym jednoczesne korzystanie z produktów uciskowych.
Jest na to rada – prawidłowe krążenie krwi w nogach wesprą podkolanówki z linii JOBST Sport zaprojektowane, aby połączyć
komfort, zdrowie i styl. Mają one – jak na nazwę przystało – wygląd i właściwości skarpet sportowych o wysokiej wydajności.
Wykorzystano w nich technologię stopniowanego ucisku. Jest on najsilniejszy na wysokości kostki i słabnie w górnych
częściach nogi, co wspomaga krążenie.
Dzięki swoim właściwościom, sportowe skarpety kompresyjne dla osób aktywnych ułatwiają codzienne aktywne życie
(chodzenie, uprawianie sportu). Wspomagają ponadto powrót żylny i funkcję pompy mięśniowej oraz pomagają zapobiegać
obrzękom i zmniejszyć przepływ wsteczny krwi. Poprawiają także czas wypełniania żył i hemodynamikę żylną. Co istotne, są
skuteczne w zwalczaniu bólu i dyskomfortu – wszak to jedno z zadań stawianych przed leczniczą (medyczną) odzieżą
kompresyjną. Nie można też zapominać, że ukrywają nieestetyczne żylaki, przebarwienia, pajączki i blizny.
Skarpety JOBST Sport wykonane z oddychającej dzianiny (formuła bez lateksu). Specjalne mikrowłókna z węglem aktywnym,
które użyto do ich produkcji, skutecznie neutralizują zapachy i powodują, że stopy pozostają suche nawet przy intensywnym
wysiłku. Technologia Jobst Advanced Comfort wykorzystuje specjalną mieszankę przędzy i zapewnia uczucie miękkości oraz
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doskonale zarządza wilgocią. Takie właśnie powinny być sportowe skarpety kompresyjne zaprojektowane dla skutecznej terapii
aktywnych nóg.
Dodatkowo wzmocniona specjalna strefa wsparcia przedłuża trwałość podkolanówek uciskowych oraz doskonale wspiera
piętę i ścięgna podczas ćwiczeń fizycznych, a niskoprofilowe szwy na palcach zwiększają wygodę noszenia. Bezszwowe palce
zapewniają komfort podczas aktywności, podobnie jak anatomiczna, amortyzowana pięta i podeszwa stopy. Trudno to
przecenić, zwłaszcza w przypadku aktywności trwających dłużej i odbywających się na dużej intensywności, w trakcie których
nie ma po prostu czasu i miejsca na dyskomfort. To łatwiejsze tym bardziej, że zastosowano miękką w dotyku tkaninę, która jest
przyjazna dla skóry.
Dla kogo przeznaczone są produkty uciskowe JOBST Sport? Zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Te uciskowe podkolanówki
o sportowym wyglądzie z powodzeniem można stosować jako skarpety do biegania, piłki nożnej, jazdy na rowerze, wspinaczki,
jazdy konnej, na siłownię oraz w wielu innych aktywnościach fizycznych.
Skarpetki mogą być noszone do krótkich spodenek, ale i długich spodni. Będą stanowić świetne uzupełnienie sportowego stroju,
jednocześnie pełniąc swoją funkcję jako produkt medyczny.
JOBST Sport należą do produktów z I klasy ucisku (CCL1). Oznacza to, że sprawdzą się w przypadkach uczucia zmęczenia,
ciężkości i bólu nóg, niewielkich zmian żylakowych bez obrzęku oraz przy łagodnych obrzękach stóp, kostek i nóg. Mogą je
stosować osoby mające obrzęki w przebiegu wyrównanej niewydolności krążenia, zapalenie stawów, pierwotny lub wtórny
obrzęk limfatyczny stopnia 0-II wg ISL bez deformacji lub z minimalną deformacją bądź obrzęk limfatyczny stopnia III wg ISL
przy nietolerancji wyższego stopnia ucisku.
Sportowe skarpety kompresyjne
Zmniejszający się gradient ucisku od strony dystalnej do proksymalnej
Anatomiczny kształt i dopasowanie
Rozciągliwość w dwóch kierunkach
Utrzymują gradient ucisku po praniu (można prać w temp. 40°C/105°F, delikatny detergent)
Miękka w dotyku tkanina
Utrzymują profil ucisku i dopasowanie do szerokiego zakresu nóg, zgodnie z tabelą rozmiarów.
Przyjazna dla skóry, przepuszczająca powietrze tkanina
Tłoczona pięta
Bezszwowa, dzianina okrągła
 Wspomagają powrót żylny (krwi)
 Pomagają zapobiegać obrzękom
Wspomagają codzienne aktywne życie (chodzenie, uprawianie sportu)
Poprawiają czas wypełniania żył
Poprawiają hemodynamikę żylną
Pomagają zmniejszyć przepływ wsteczny krwi
Wspomagają funkcję pompy mięśniowej
Zwiększają objętość żylną
Lecznicza/medyczna odzież kompresyjna
Zalecana przez lekarza kompresja gradientowa
Anatomiczna, amortyzowana pięta i podeszwa stopy
Bezszwowe palce zapewniają komfort podczas aktywności.
Zaprojektowane z myślą o łatwym zakładaniu i zdejmowaniu
Ukrywają nieestetyczne żylaki
Zapewniają całkowite ukrycie żylaków, przebarwień i blizn
Ograniczają widoczność pajączków i żylaków, sprawiając, że przebarwienia stają się niewidoczne
Opaska na kolano zapewniająca całodniowy komfort
Oddychająca dzianina
Sportowe skarpety kompresyjne dla skutecznej terapii aktywnych nóg
Technologia Jobst Advanced Comfort wykorzystuje specjalną mieszankę przędzy i zapewnia uczucie miękkości oraz doskonale
zarządza wilgocią.
Wzornictwo Unisex
Wygląd i właściwości skarpet sportowych o wysokiej wydajności
Technologia przyjazna dla środowiska: Specjalistyczne włókna zawierające węgiel aktywny o mikroporowatej strukturze, które
pomagają zwalczać nieprzyjemne zapachy.
Specjalistyczne włókna z węgla aktywowanego zapewniają wysoce skuteczną kontrolę zapachów
Zawierają naturalne cząsteczki aktywne o mikroporowatej strukturze, zapobiegają spieraniu i zużywaniu się jak zwykłe
impregnaty powierzchniowe do tkanin.
Dzięki unikalnemu rozwiązaniu zwalczają nieprzyjemne zapachy bez chemikaliów i dodatków
Kontrola Zapachu, która odnawia się naturalnie po każdym praniu
Ekologiczna metoda kontroli zapachu
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Włókna zapobiegające powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w skarpetach zapewniają świeżość i suchość stóp
Formuła bez lateksu
Nr 1 polecany przez lekarzy w USA

  Jak dobrać rozmiar dla podkolanówek?

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

 

Galeria
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