JOBST

Przywraca
lekkość
życia

Profilaktyka i leczenie problemów żylnych
Produkty uciskowe JOBST®
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Współczesny styl życia i starzenie się społeczeństwa
sprawiają, że coraz więcej Twoich klientów
ma problemy żylne lub jest na nie narażona.
Dzięki naszym produktom i Twojej specjalistycznej
wiedzy możemy wspólnie zadbać o ich zdrowie
i pomóc korzystać z życia niezależnie od kondycji
naczyń krwionośnych i limfatycznych.
Wyroby uciskowe powinny być dobierane indywidualnie
z pomocą profesjonalisty, dlatego chcemy przedstawić
Ci naszą markę i produkty, abyś mógł jak najlepiej
pomóc swoim klientom.
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Dlaczego Twoi klienci potrzebują
produktów uciskowych?
Na nasz układ krążenia składają się serce, tętnice i żyły. Serce pompuje krew, która tętnicami
dociera do tkanek całego ciała, a następnie żyłami wraca do serca. Ciśnienie, z jakim płynie
krew, jest dużo wyższe w tętnicach niż w żyłach. Dlatego w żyłach znajdują się zastawki, które
działają jak małe zawory – otwierają się, żeby umożliwić przepływ krwi we właściwym kierunku
i zamykają, by nie mogła się cofnąć.
Problemy żylne pojawiają się, kiedy zastawki nie zamykają się prawidłowo. Przepływ krwi do
serca jest ograniczony i mogą pojawić się różnego rodzaju problemy żylne. Poznaj te, które
często dotykają Twoich klientów.

Obrzęki
Osłabione lub uszkodzone zastawki sprawiają, że krew cofa się w żyłach (refluks żylny).
Zalega w żyłach podudzia, obciąża położone niżej zastawki i powoduje obrzęki, zwykle
w kostkach i łydkach.

Żylaki
Zalegająca krew podwyższa ciśnienie w żyłach położonych niżej, co oddziałuje bezpośrednio
na żyły powierzchowne (przebiegające najbliżej skóry). Ściany żylne mogą się rozciągać,
powodując rozszerzanie, a nawet skręcanie się żył, co uniemożliwia prawidłowe zamykanie się
zastawek. Takie powiększone i skręcone żyły to wybrzuszenia widoczne pod skórą
na nogach – żylaki.

Zakrzepy
Kiedy żyła jest uszkodzona, spowolniony jest przepływ krwi lub krew ma zbyt wysoką
krzepliwość, mogą tworzyć się zakrzepy (skrzepliny). Komórki krwi osadzają się i zlepiają
w pobliżu zastawki, co może częściowo lub całkowicie zablokować przepływ w żyle.
Najniebezpieczniejsze są skrzepliny powstające w żyłach głębokich (choroba nazywana
zakrzepicą żył głębokich). Zakrzep może się oderwać, przemieścić do płuc lub serca
i doprowadzić nawet do śmierci.

Co zwiększa prawdopodobieństwo
wystąpienia problemów żylnych?
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
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Czynniki genetyczne
Długotrwałe siedzenie lub stanie
Podeszły wiek
Otyłość
Odwodnienie
Ciąża
Spożywanie alkoholu
Gorące kąpiele i nadmierna ekspozycja na słońce
Noszenie zbyt ciasnych ubrań
Noszenie butów na obcasie

Osoby, u których występują
powyższe czynniki ryzyka, mogą
zapobiec problemom żylnym
lub znacznie opóźnić ich rozwój,
stosując kompresjoterapię.

Kompresjoterapia jest prostą, bezpieczną i nieinwazyjną metodą profilaktyki
i leczenia zaburzeń układu żylnego i limfatycznego, polegającą na stosowaniu
odpowiedniego, kontrolowanego ucisku. Kompresjoterapia wykorzystuje
produkty uciskowe, takie jak podkolanówki, pończochy lub rajstopy. Produkty
te wywierają zmienny ucisk na chore części ciała (tzw. ucisk stopniowany lub
gradientowy), najsilniejszy w kostce i stopniowo zmniejszający się ku górze.
Taki rodzaj kompresji wspiera prawidłowy przepływ krwi i limfy w kierunku
serca, zapobiegając zastojom krwi w żyłach i powstawaniu obrzęków.

20-40%

50-80%

100%

Dlaczego JOBST® to marka,
której możesz zaufać?
Historia marki JOBST rozpoczęła się w roku 1950 w Stanach Zjednoczonych.
Urodzony w Niemczech inżynier mechanik i wynalazca Conrad Jobst sam cierpiał
na problemy żylne, dlatego stworzył firmę, która postawiła sobie za cel poprawę
jakości życia osób z chorobami żylnymi i obrzękowymi. Idea misji założyciela
przyświeca nam do dziś. JOBST jest globalną marką znaną z doskonałej jakości
produktów uciskowych. Wyróżnia nas innowacyjność i stała współpraca z personelem
medycznym, a nasze produkty są skuteczne i jednocześnie przyjazne dla użytkownika.

ª Jesteśmy wiodącym producentem
wyrobów uciskowych na świecie
ª Jesteśmy marką najczęściej polecaną
przez lekarzy w USA
ª Oferujemy szeroką gamę produktów stosowanych
w leczeniu problemów żylnych i limfatycznych
ª Nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakościowe,
co potwierdzają certyfikaty wydane
przez niezależne instytucje
ª Produkty JOBST dostarczamy klientom indywidualnym,
sklepom medycznym, aptekom i szpitalom
w ponad 80 krajach na całym świecie

Najwyższa jakość materiałów
Wszystkie produkty JOBST są wykonane techniką okrągłodzianą, dzięki czemu nie posiadają
szwów i są wygodne w noszeniu. Są wyjątkowo delikatne dla skóry i pozwalają jej oddychać.
Rodzaj i grubość zastosowanego materiału mogą się różnić w zależności od linii produktowej
– od cienkich i transparentnych w linii JOBST® UltraSheer do wyjątkowo wytrzymałych
w asortymencie JOBST® Sport. Produkty JOBST są dostępne w różnych kolorach (naturalny,
beżowy, karmelowy, różowy, granatowy, szary, czarny), by Twoi klienci mogli dobrać je nie
tylko do wskazań medycznych, ale i do własnego gustu.
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Unikalne wykończenie SoftFit
W tradycyjnych podkolanówkach kompresyjnych pod
kolanami stosuje się ściągacze, które mają zapobiegać
zsuwaniu się produktu. Niestety, często uciskają one
zbyt mocno, powodując ból i zostawiając
zaczerwienione ślady. Kiedy jednak ściągacza
zabraknie, podkolanówka może się zsuwać.

Bez nadmiernego ucisku, bez szwów,
bez bólu i bez odciśniętych śladów.
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By rozwiązać ten problem, marka JOBST opracowała
unikalną technologię SoftFit – nowy standard na rynku
produktów uciskowych (dotyczy linii Opaque i UltraSheer).
W wewnętrzną warstwę materiału pod kolanem wpleciono specjalne
włókno silikonowe, dzięki czemu produkt odpowiednio przylega do skóry,
ale nie wbija się w nią. SoftFit zwiększa zarówno wygodę pacjenta,
jak i skuteczność produktu.

uz
jsc
Utrz
ymuje się w mie

Podkolanówki pozostają cały dzień
na swoim miejscu i odpowiednio działają.

Certyfikaty jakości

Nasze medyczne produkty uciskowe
są regularnie kontrolowane
pod kątem jakości i zgodności
z normą RAL przez niezależny
Instytut Badawczy Hohenstein.
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Certyfikat ÖEKO-TEX®, wydany przez
niezależny Instytut Badawczy
Hohenstein, potwierdza m.in.,
że w naszych produktach nie ma
substancji szkodliwych dla
człowieka i środowiska.

Dwie klasy ucisku
Profilaktyka i leczenie różnych chorób wymaga zastosowania odpowiednio dobranej siły ucisku.
Produkty JOBST z linii UltraSheer, Opaque, Maternity Opaque i forMEN Explore oferujemy
w dwóch klasach ucisku zgodnych z normami Europejskiej Komisji Standaryzacji, standard RAL.

Klasa ucisku (CCL)
1 – lekki ucisk
2 – średni ucisk

Siła ucisku
Siła
ucisku
18-21
mmHg
23-32 mmHg

W produktach profilaktycznych Travel i Sport zastosowano pierwszą klasę ucisku, zgodną ze
standardem amerykańskim.

Klasa ucisku (CCL)
1 – lekki ucisk
2 – średni ucisk

Siła ucisku
Siła
ucisku
15–20
mmHg
20-30 mmHg
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JOBST® UltraSheer
Transparentne podkolanówki,
pończochy i rajstopy uciskowe
Eleganckie, cienkie, transparentne produkty uciskowe wyglądają
jak najlepszej jakości tradycyjne rajstopy, pończochy i podkolanówki.
Dzięki wysokiej jakości zastosowanych włókien są łatwe do nakładania
i zdejmowania, doskonale dopasowują się do kształtów ciała
i pozwalają skórze oddychać. Są miękkie w dotyku, zapewniają
nogom doskonały wygląd, a przede wszystkim wspierają krążenie
i zapobiegają powstawaniu obrzęków.
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Wykończenie SoftFit w podkolanówkach

Transparentne
Cienki, przejrzysty materiał
zapewnia elegancki wygląd

Oddychające
Przepuszczają powietrze, zapewniając
komfort noszenia przez cały dzień

Lśniące
Delikatny połysk sprawia,
że nogi wyglądają pięknie i zdrowo

Odprowadzające wilgoć
Pomagają utrzymać skórę
w suchości przez cały dzień

99

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 2: 23-32 mmHg

Produkty JOBST® UltraSheer są dostępne w 6 rozmiarach
– pomóż swoim klientkom dobrać odpowiedni.

LK

10

– 75

/

–
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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.
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Wykończenie SoftFit w podkolanówkach

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
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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 2: 23-32 mmHg

Produkty JOBST® Opaque są dostępne w 6 rozmiarach
– pomóż swoim klientkom dobrać odpowiedni.
I
cG

45 – 62 cm

cD

27 – 33 cm

cC

28 – 34 cm

cB1

III

IV

VV

VI

49 – 67 cm

53 – 72 cm

56 – 77 cm

60 – 81 cm

29 – 36 cm

32 – 39 cm

34 – 42 cm

36 – 45 cm

38 – 48 cm

30 – 37 cm

33 – 40 cm

35 – 43 cm

37 – 46 cm

39 – 49 cm

23 – 27 cm2

24 – 29 cm2

26 – 32 cm

29 – 35 cm

31 – 37 cm

33 – 39 cm

cB

18 – 20 cm

20 – 22 cm

22 – 24 cm

24 – 26 cm

26 – 28 cm

Maxi
option

cT > 80 cm /cH > 95 cm

LKP
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II

43 – 57 cm

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
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JOBST® Maternity Opaque
Rajstopy uciskowe
dla kobiet w ciąży
Zmiany hormonalne w trakcie ciąży powodują wzrost objętości krwi,
podwyższenie ciśnienia i rozszerzenie naczyń krwionośnych.
Wspierają one rozwój dziecka, ale mogą równocześnie powodować
bóle nóg i obrzęki kostek oraz zwiększać ryzyko wystąpienia żylaków.
Dodatkowy ciężar wpływa także na stan więzadeł i zmęczenie mięśni.
Rajstopy uciskowe JOBST zwiększają ciśnienie krwi w tkance podskórnej,
dzięki czemu pomagają zmniejszyć obrzęk nóg. Wspierają prawidłowe
funkcjonowanie żył, co zapobiega zaleganiu krwi i puchnięciu nóg, a
nawet pomagają łagodzić zawroty głowy i nudności. Zmniejszają także
wystąpienie problemów żylnych w przyszłości. Wyjątkowo elastyczna
część rajstop doskonale dopasowuje się do powiększającego się brzucha,
zapewniając wygodę i odpowiednie podtrzymanie.
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Elastyczne na brzuchu
Wyjątkowo elastyczna strefa SoftFlex
dopasowuje się do rosnącego brzucha

Miękkie w dotyku
Mieszanka delikatnych
dla skóry włókien

Odprowadzające wilgoć
Specjalne włókna odprowadzają wilgoć,
by utrzymać skórę w suchości przez cały dzień

Strefa wentylująca
Specjalna, przepuszczająca powietrze strefa
materiału w stopach zwiększa komfort noszenia

17
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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

karmelowy

czarny

Typy produktu

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

Produkty JOBST® Maternity Opaque są dostępne w 6 rozmiarach
– pomóż swoim klientkom dobrać odpowiedni.
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JOBST® forMEN Explore
Podkolanówki uciskowe
dla mężczyzn
Wbrew powszechnej opinii, problemy żylne dotykają zarówno kobiet,
jak i mężczyzn. Ponieważ budowa nóg i stóp jest odmienna u kobiet
i mężczyzn, JOBST stworzył linię produktów specjalnie dla panów.
Męskie podkolanówki uciskowe przeznaczone do codziennego noszenia
to połączenie zaawansowanej technologii i dobrego stylu. Są wygodne
i sprawdzą się w każdej sytuacji, a dzięki wykorzystaniu innowacyjnych,
specjalistycznych materiałów zapewniają kompresję niezbędną
do profilaktyki i leczenia żylaków oraz innych problemów żylnych.
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Bawełniane
Wysokiej jakości bawełna zapewnia komfort
noszenia osobom o wrażliwej skórze

Neutralizują zapachy
Włókna z węglem aktywnym
skutecznie neutralizują zapachy

Wytrzymałe
Wzmocnione okolice pięt
i palców gwarantują możliwość
długiego stosowania

21
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Dla kogo
Dla mężczyzn 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

granatowy

czarny

Typy produktu

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

Podkolanówki JOBST® forMEN Explore są dostępne w 6 rozmiarach
– pomóż swoim klientom dobrać odpowiedni.
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JOBST® Travel
Podkolanówki uciskowe
dla podróżujących
W czasie długiej podróży doskwiera nam brak ruchu, ucisk na naczynia
krwionośne, utrata wody spowodowana suchością powietrza,
a w samolotach – niskie ciśnienie w kabinie, co może spowolnić przepływ
krwi i prowadzić do problemów z krążeniem, powstawania zakrzepów
i w konsekwencji – zakrzepicy żył głębokich.
Podkolanówki JOBST® Travel są przeznaczone specjalnie dla osób
podróżujących. Poprawiają krążenie w nogach, ułatwiając powrót krwi
do serca oraz zapobiegają puchnięciu nóg i zmniejszają ryzyko
powstawania zakrzepów. Jednocześnie są wygodne, wykonane
z oddychającego materiału i wyglądają jak normalne skarpetki.
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Idealne w podróży
Stworzone specjalnie dla potrzeb osób
odbywających wielogodzinne podróże

Zmniejszają uczucie opuchniętych nóg
Przynoszą ulgę, gdy pojawia się uczucie
ciężkich i opuchniętych nóg

Oddychające
Materiał przepuszcza powietrze, zapewniając
komfort noszenia przez cały dzień

Odprowadzające wilgoć
Pomagają utrzymać skórę
w suchości przez cały dzień
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Dla kogo
Dla kobiet i mężczyzn 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
Podczas wielogodzinnych podróży
w pozycji siedzącej.

Kolory

beżowy

czarny

Typy produktu

Klasy ucisku
CCL 1: 15-20 mmHg

Podkolanówki JOBST® Travel są dostępne w 5 rozmiarach
– pomóż swoim klientom dobrać odpowiedni.

cC
cB
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EU
UK
cC
cB

12
1
37/383
3– 5
27 –37 cm
18 – 21 cm

2
39/40
5 – 77
30 –40 cm
20 –23 cm

34
3
41/424
77 – 9
33 – 43 cm
22 – 25 cm

4
43/44
9 – 11
36 – 46 cm
24 – 27 cm

5
45/46
11 – 13
39 – 49 cm
26 – 29 cm
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JOBST® Sport
Podkolanówki uciskowe
dla osób uprawiających sport
Aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem zdrowego trybu życia,
ale uprawianie sportu może obciążać układ żylny. Prawidłowe krążenie
krwi w nogach wesprą podkolanówki z linii JOBST® Sport zaprojektowane
specjalnie dla osób aktywnych. Poza technologią stopniowanego
ucisku zastosowano w nich specjalne włókna węglowe, które doskonale
odprowadzają wilgoć, dzięki czemu stopy pozostają suche nawet przy
intensywnym wysiłku. Dodatkowo wzmocniona specjalna strefa przedłuża
trwałość podkolanówek oraz doskonale wspiera piętę, a niskoprofilowe
szwy na palcach zwiększają wygodę noszenia.
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Odprowadzają wilgoć
Specjalne mikrowłókna pomagają odprowadzać
wilgoć i zachować uczucie świeżości i suchości stóp

Neutralizują zapachy
Włókna z węglem aktywnym skutecznie neutralizują
zapachy nawet podczas uprawiania sportu

Wzmocniona strefa
Amortyzująca strefa podeszwy i pięty doskonale
wspiera ścięgna w czasie aktywności fizycznej

Niskoprofilowe szwy na palcach
Płaskie szwy nie uciskają palców,
zwiększając wygodę noszenia
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Dla kogo
Dla kobiet i mężczyzn z lekkimi problemami
żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami,
pajączkami, żylakami i przewlekłą chorobą
żylną oraz w celach profilaktycznych.

Kiedy stosować
Podczas uprawiania sportu.

Kolory

szary/grafitowy różowy/szary

Typy produktu

Klasy ucisku
CCL 1: 15-20 mmHg

CCL 2: 20-30 mmHg

Podkolanówki JOBST® Sport są dostępne w 4 rozmiarach
– pomóż swoim klientom dobrać odpowiedni.
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Klasa
uscisku

CCL1
CCL2

CCL1
CCL2

CCL1
CCL2

CCL1
CCL2

CCL1

CCL1
CCL2

Rodzaj

Jobst
UltraSheer

Jobst
Opaque

Jobst
forMEN
Explore

Jobst
Maternity

Jobst
Travel

Jobst
Sport

4 rozmiary
(S,M,L,XL)

4 rozmiary
(S,M,L,XL)

6 rozmiarów
(1-6)/ Regular

6 rozmiarów
(1-6)/ Regular

6 rozmiarów
(1-6)/ Regular
Petite

6 rozmiarów
(1-6)/ Regular
Petite
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Zamknięte
palce
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(podkolanówki,
pończkochy)

Otwarte
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Rozmiary

Sport

NA SZCZEGÓLNE
OKAZJE

Travel

NA SZCZEGÓLNE
OKAZJE

Maternity

NA SZCZEGÓLNE
OKAZJE

Daily

NA CO DZIEŃ

Daily

NA CO DZIEŃ

Daily

NA CO DZIEŃ

Przeznaczenie

Odprowadzają
wilgoć

Idealne
w podróży

Elastyczne
na brzuchu

Bawełniane

Kryjące

Transparentne

Odprowadzające
wilgoć

Lśniące

Neutralizują
zapachy

Zmniejszają
uczucie
opuchniętych
nóg

Miękkie
w dotyku

Wytrzymałe

Wytrzymałe

Odprowadzające
wilgoć
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Wzmocniona Niskoprofilowe
strefa
szwy na palcach

Oddychające Odprowadzające
wilgoć

Odprowadzające
Strefa
wilgoć
wentylująca

Neutralizują zapachy

Miękkie
w dotyku

Oddychające

Cechy

Profilaktyka i leczenie problemów żylnych
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