JOBST® Opaque
Kryjące podkolanówki,
pończochy i rajstopy uciskowe
Przyjemnie miękkie, kryjące podkolanówki, pończochy
i rajstopy ukrywają niedoskonałości i zapewniają stylowy
wygląd na co dzień. Produkty z linii JOBST® Opaque są
łatwe do zakładania i zdejmowania, doskonale dopasowują
się do kształtów ciała, zapewniając komfort noszenia
oraz wyróżniają się wyjątkową trwałością. Technologia
stopniowanego ucisku doskonale wspiera prawidłowe
krążenie, zapobiegając zaleganiu krwi, obrzękom nóg
i powstawaniu zakrzepów.

Kryjące
Maskują drobne
niedoskonałości
i zapewniają stylowy wygląd

Miękkie w dotyku
Mieszanka delikatnych
dla skóry włókien

Odprowadzające wilgoć
Pomagają utrzymać skórę
w suchości przez cały dzień

Wytrzymałe
Wzmocnione okolice pięt i palców
gwarantują możliwość długiego
stosowania

Wykończenie SoftFit w podkolanówkach

Dla kogo
Dla kobiet z lekkimi i średnimi
problemami żylnymi: zmęczonymi
i opuchniętymi nogami, pajączkami,
żylakami i przewlekłą chorobą żylną
oraz w celach profilaktycznych
(w zależności od klasy ucisku).

Kiedy stosować
Na co dzień.

Kolory

naturalny

czarny

Typy produktu

Klasy ucisku
CCL 1: 18-21 mmHg
CCL
CCL 2:
1: 23-32
18-21 mmHg
mmHg

CCL 2: 23-32 mmHg
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Produkty JOBST® Opaque
są dostępne w 6 rozmiarach
– pomóż swoim klientkom
dobrać odpowiedni.
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Maxi
option

cT > 80 cm /cH > 95 cm

LKP

cT > 90 cm /cH > 105 cmc

Petite: 65 – 75 cm / Regular: 75 – 85 cm

cT > 110 cm /cH > 125 cm

28 – 30 cm
cT > 120 cm /cH > 135 cm

