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JOBST UltraSheer pończochy uciskowe CCL1 czarne -
rozmiar II
 

Cena: 202,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 op

Postać Pończochy

Producent ESSITY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Eleganckie i stylowe samonośne pończochy uciskowe z delikatnym połyskiem. Oddychająca struktura zapewnia większy komfort i
pozwala uniknąć uczucia wilgotnych stóp. Dzięki technologii SoftFit zapewniają idealne dopasowanie i komfort noszenia

JOBST UltraSheer to seria produktów uciskowych, które wyglądają jak najlepszej jakości tradycyjne rajstopy, pończochy i
podkolanówki, ale spełniają zadanie, do którego zwykłe produkty nie zostały stworzone. Pozwalają bowiem na łagodzenie bólu i
dyskomfortu oraz wspierają leczenie chorób żył oraz naczyń limfatycznych. Dzięki temu, że wspomagają powrót żylny (krwi),
pomagają zapobiegać obrzękom i poprawić hemodynamikę żylną, wspomagając Twoje codzienne aktywne życie (stanie,
siedzenie i chodzenie).
Dzięki wysokiej jakości zastosowanych włókien są łatwe do nakładania i zdejmowania. Ponadto doskonale dopasowują się do
kształtów ciała i dają skórze oddychać, utrzymując ją w suchości przez cały dzień. Zastosowane przędze z multi-fibry utrzymują
optymalną wagę tkaniny, zapewniając jednocześnie większą miękkość i zaawansowane zarządzanie wilgocią. Produkty są
miękkie w dotyku, zaprojektowane z myślą o wysokim komforcie. Zapewniają nogom doskonały wygląd, a przede wszystkim
wspierają krążenie i zapobiegają powstawaniu obrzęków.
Dzięki opatentowanej technologii SoftFit, przylegają delikatnie do skóry, nie zsuwają się w trakcie noszenia, pozostają na
miejscu i pozwalają na mniejszy ucisk punktowy pod kolanem. Delikatny połysk sprawia, że nogi w JOBST UltraSheer wyglądają
pięknie i zdrowo.
Wskazania do zastosowania wersji CCL 1 to uczucie ciężkich nóg, pajączki, niewielkie żylaki, łagodne obrzęki, przewlekła
choroba żylna, a także zapalenie stawów
Zmniejszający się gradient ucisku od strony dystalnej do proksymalnej
Ucisk zewnętrzny kończyn dolnych zapewniany przez pończochy uciskowe z gradientem zmniejsza zastój i zwiększa prędkość
przepływu krwi w układzie żylnym.
Przezroczyste: Delikatność dla pięknych nóg
Oddychające: przepuszczają powietrze
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Mieniące się: dla uzyskania błyszczącego wyglądu
Kompresja kostki 15-20 mmHg
Anatomiczny kształt i dopasowanie
Rozciągliwość w dwóch kierunkach
Specjalna dzianina o wysokim potencjale rozciągliwości
Utrzymują profil ucisku i dopasowanie do szerokiego zakresu nóg w z tabelą rozmiarów
Miękka w dotyku tkanina
Utrzymują gradient ucisku po praniu (można prać w temp. 40°C/105°F, delikatny detergent)
Przyjazna dla skóry, przepuszczająca powietrze tkanina
Tłoczona pięta
Bezszwowa dzianina
Płaskie szwy
Lekka konstrukcja
Wspomagają powrót żylny (krwi)
Pomagają zapobiegać obrzękom
Wspomagają codzienne aktywne życie (stanie, siedzenie lub chodzenie)
Pomagają poprawić hemodynamikę żylną
Poprawiają przepływ krwi
Lecznicza/medyczna odzież kompresyjna
Pomagają zmniejszyć przepływ wsteczny krwi
Specjalna konstrukcja, w tym przędza z multi-fibry, aby osiągnąć skuteczność terapeutyczną i zaawansowane zarządzanie
wilgocią.
Przędze z multi-fibry utrzymują optymalną wagę tkaniny, zapewniając jednocześnie większą miękkość i zaawansowane
zarządzanie wilgocią.
Unikalna mieszanka tkanin i wykończeń zapewnia uczucie miękkości i zaawansowane zarządzanie wilgocią
Wspomagają funkcję pompy mięśniowej
Zwiększają objętość żylną
Eleganckie satynowe wykończenie
Miękkie i jedwabiste w dotyku
Wytrzymałe; wzmocniona pięta i palce
Formuła bez lateksu
Nr 1 polecany przez lekarzy w USA
Technologia Jobst Advanced Comfort wykorzystuje unikalną mieszankę przędzy multi-fibry i wykończeń zaprojektowanych w
celu odprowadzania wilgoci

Jeśli chcesz zapewnić sobie dobre samopoczucie, a swoim nogom świetny wygląd, podkolanówki, pończochy i rajstopy uciskowe
JOBST stosuj regularnie i konsekwentnie. Najlepiej zakładaj je rano, natychmiast po wstaniu z łóżka. Jak to zrobić?
1. Wywróć wybrany produkt z serii JOBST UltraSheer na lewą stronę na całej długości aż do pięty.
2. Obiema rękami rozciągnij zwiniętą stopę wyrobu i wsuń go na nogę do wysokości pięty.
3. Stopniowo wciągaj podkolanówkę, pończochę lub rajstopy, przeciągając je przez podbicie stopy i piętę, a następnie wyżej, wywijając
powoli na prawą stronę.
4. Równomiernie rozłóż materiał na nodze, masując obiema rękami do momentu rozprostowania wszystkich fałd.
5. W przypadku rajstop, kontynuuj naciąganie ku górze, aż do połowy uda. Wstań. Zbierz fragment dzianiny w obu dłoniach i pociągnij do
wysokości talii.
6. Wciągnij część majtkową do wysokości talii, by zapobiegać zsuwaniu się rajstop.
7. Włóż ręce z tyłu pod rajstopy zewnętrzną stroną dłoni skierowaną do dzianiny. Następnie odciągnij rajstopy od bioder i pozwól
materiałowi swobodnie ułożyć się na pośladkach

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