
Rodzaj
Klasa  

uscisku
Rozmiary Typy Palce Kolory

Cecha  
specjalna

Przeznaczenie Cechy

Jobst  
UltraSheer

CCL1 
CCL2

6 rozmiarów 
(1-6)/ Regular 

Petite

AD / AG / AT

Zamknięte 
palce

naturalny, czarny SoftFit (AD)

Jobst 
Opaque

CCL1 
CCL2

6 rozmiarów 
(1-6)/ Regular 

 Petite

AD / AG / AT Zamknięte 
palce

Otwarte 
palce 

(podkolanówki, 
pończkochy)

naturalny, czarny SoftFit (AD)

Jobst
forMEN  
Explore

CCL1 
CCL2

6 rozmiarów 
(1-6)/ Regular

AD / AG / AT

Zamknięte 
palce

czarny,  
granatowy

Jobst  
Maternity

CCL1 
CCL2

6 rozmiarów 
(1-6)/ Regular

AT / U

Zamknięte 
palce

karmelowy, 
czarny

Jobst  
Travel

CCL1 
4 rozmiary 
(S,M,L,XL)

AD

Zamknięte 
palce

beżowy, czarny

Jobst  
Sport

CCL1
CCL2 

4 rozmiary 
(S,M,L,XL)

AD

Zamknięte 
palce

szaro grafitowy,
szaro różow

Oddychające Lśniące Odprowadzające 
wilgoć

Transparentne

Kryjące Odprowadzające 
wilgoć

Miękkie  
w dotyku

Wytrzymałe

Odprowadzające 
wilgoć

Miękkie  
w dotyku

Strefa 
wentylująca

Elastyczne  
na brzuchu

WytrzymałeNeutralizują zapachyBawełniane

Zmniejszają 
uczucie 

opuchniętych  
nóg

Idealne 
w podróży

Oddychające Odprowadzające
wilgoć

Odprowadzają
wilgoć

Neutralizują
zapachy

Niskoprofilowe 
szwy na palcach

Wzmocniona
strefa

Stocking

Evaporation

NA CO DZIEŃ

Daily

NA CO DZIEŃ

Daily

NA CO DZIEŃ

Daily

NA SZCZEGÓLNE 
OKAZJE

Sport

NA SZCZEGÓLNE 
OKAZJE

Travel

NA SZCZEGÓLNE 
OKAZJE

Maternity
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Profilaktyka i leczenie problemów żylnych



cm(cG) udo 3 cm poniżej pośladków

cm(cD) pod kolanem

cm(cC) w najszerszym miejscu łydki

cm(cB1) 10 cm nad kostką

cm
(cB) w najwęższym
miejscu nad kostką

Miejsca pomiarowe kończyny

cm(cH) biodra

cm(cT) pas

ID - 2 palców pod rzepką

IG - 2 palców poniżej pośladków 

IK - krocza 

Długości kończyny od podstawy do:

cm

cm

cm

Połączenie włókien węglowych i bawełny.
Zintegrowane włókna węglowe i bawełna połączone w efekt C2 
zapewniają kontrolę zapachu i utrzymują stopy w świeżości. 

Amortyzowana podeszwa ze strefą wentylacji. 
Podeszwa ma strefę wszytej poduszki, zapewniającą wygodę 
przy chodzeniu. Dodatkowo ma specjalny przepuszczający  
powietrze obszar, który zwiększa komfort noszenia.

Technologia Advanced Comfort z aktywowanymi włóknami  
węglowymi bardzo szybko odprowadza wilgoć z ciała na  
określonym obszarze, zapewniając komfort i uczucie suchości 
(1,7 sek. vs 2,8 konkurencja – na określonym obszarze*).

Stocking

Evaporation

Unikalna technologia SoftFit to nowy standard na rynku  
produktów uciskowych (dotyczy linii Opaque i UltraSheer). 
W wewnętrzną warstwę materiału pod kolanem wpleciono 
specjalne włókno silikonowe, dzięki czemu produkt odpowied-
nio przylega do skóry,ale nie wbija się w nią. SoftFit zwiększa 
zarówno wygodę pacjenta, jak i skuteczność produktu. 

 * Żródło: dane Essity z testów laboratoryjnych
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JOBST UltraSheer 
stylowe produkty uciskowe

Potrzeby użytkowników Rozwiązanie JOBST Korzyści

 
Potrzeba:
 ª Kobiety, które noszą na co dzień klasyczne produkty 

uciskowe, szukają opcji, która zapewni im bardziej 
stylowy, elegancki wygląd

Konkurencja: Sigvaris, Medi

 ª Stylowy & delikatnie lśniący wygląd
 ª Technologia SoftFit
 ª Oddychająca struktura zapewnia większy komfort 
i pozwala uniknąć uczucia wilgotnych stóp

 ª 2 kolory, CCL 1-2

 ª Stylowe produkty uciskowe z połyskującym 
wyglądem

 ª Technologia SoftFit

NA CODZIEŃ

Daily
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JOBST Opaque
Wygodne produkty uciskowe na co dzień

Potrzeby użytkowników Rozwiązanie JOBST Korzyści

Potrzeba:
 ª Użytkownicy noszą produkty w różnych 
sytuacjach, co wymaga estetycznej 
wszechstronności i wytrzymałości

Konkurencja: Sigvaris, Medi

 ª Miękkie & kryjące
 ª Technologia SoftFit
 ª Oddychająca struktura zapewnia większy komfort 
i pozwala uniknąć uczucia wilgotnych stóp

 ª 2 kolory, CCL 1-2

 ª SoftFit zapewnia bezpieczne i wygodne 
dopasowanie

 ª JOBST Opaque są idealne do noszenia na codzień, 
miekkie i oddychające, trwałe i łatwe do założenia

 ª JOBST Opaque bardzo szybko odprowadza 
wilgoć na określonym obszarze, zapewniając 
uczucie suchości:
ª  (1,7 sek. vs 2,8 Sigvaris – na określonym 

obszarze*)

NA CODZIEŃ

Daily

Stocking

Evaporation

Technologia
Advanced Comfort 

* Żródło: dane Essity z testów laboratoryjnych
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JOBST Explore
Codzienna, męska skarpeta uciskowa

NA CODZIEŃ

Daily

Potrzeby użytkowników Rozwiązanie JOBST Korzyści

Potrzeba:
 ª Mężczyźni wstydzą się nosząc pończochy 
uciskowe

 ª Wysokie zapotrzebowanie na dedykowane męskie 
produkty zaspokajające ich potrzeby (normalny 
wygląd i styl) oraz zwalczające stygmatyzację

Konkurencja: 
Sigvaris, cep (Medi)

 ª Prążkowany krój zapewnia casualowy wygląd
 ª Wygląd tradycyjnej skarpety, dzięki 
zastosowaniu naturalnego włókna; C2-effect

 ª Trwałość dzięki wzmocnionej pięcie i palcom
 ª Wyjątkowo miękkie
 ª Wyjątkowa wytrzymałość sprawia, że są 
wszechstronne i trwałe

 ª 2 kolory, CCL 1 & 2

 ª Włókna węglowe i bawełna połączone w efekt C2
 ª Wysokiej jakości bawełna dla pacjentów  
o wrażliwej skórze

 ª Zintegrowane włókna węglowe zapewniają 
kontrolę zapachu i utrzymują stopy w świeżości



JOBST Maternity (Opaque)
Terapia uciskiem w trakcie ciąży

Potrzeby użytkowników Rozwiązanie JOBST Korzyści

Potrzeba:
 ª Kobiety w ciąży często cierpią na obrzęk i ból nóg
 ª Objawy pojawiają się w miesiącu 4/5 z wyraźnym 
natężeniem w ostatnich miesiącach

 ª Chcą być traktowane jako nowoczesne i stylowe

Konkurencja: 
Sigvaris, Medi

 ª Rajstopy uciskowe stworzone z myślą o kobietach 
w ciąży

 ª Innowacyjna wstawka na brzuch z siatkowym 
wzorem dopasowuje się do rosnącego brzucha

 ª Amortyzowana podeszwa ze strefą wentylacji
 ª Pomaga amortyzować uderzenia podczas 
chodzenia

Podeszwa ma strefę  
podszytej poduszki,  

która zapewnia wygodę

NA SZCZEGÓLNE 
OKAZJE

Maternity



JOBST Travel
Niezbędny dodatek w podróży dla zdrowia nóg

Potrzeby użytkowników Rozwiązanie JOBST Korzyści

Potrzeba:
 ª Podróżowanie przez kilka godzin może 
powodować obrzęk i bolesność nóg

 ª Siedzenie w ciasnych pomieszczeniach nie 
pozwala ćwiczyć mięśni nóg, dlatego krążenie 
krwi spowalnia

 ª Mogą wystąpić poważne skutki, takie jak 
zakrzepica żył głębokich

Konkurencja: Medi, Sigvaris

 ª Prążkowany wzór
 ª Stopniowa kompresja zmniejsza 
prawdopodobieństwo zakrzepicy żył głębokich  
i zapobiega obrzękom i dyskomfortowi

 ª Miękka mieszanka bawełny dla doskonałej 
oddychalności i wysokiego komfortu noszenia

 ª 2 kolory, ucisk 15-20 mmHG (CCL1)

 ª Miękka mieszanka bawełny i prążkowany wzór 
sprawiają, że są idealne na każdą okazję

NA SZCZEGÓLNE 
OKAZJE

Travel



JOBST Sport
Sportowe skarpety uciskowe

NA SZCZEGÓLNE 
OKAZJE

Sport

Potrzeby użytkowników Rozwiązanie JOBST Korzyści

Potrzeba:
 ª Sport jest coraz częściej postrzegany jako silny 
czynnik sprzyjający długoterminowemu zdrowiu 
nóg u osób ze sporadycznym obrzękiem

 ª Pacjenci szukają medycznych skarpet 
uciskowych o sportowym wyglądzie, 
odpowiednich do każdej aktywności sportowej

Konkurencja: 
cep (Medi), Sigvaris

 ª Wytrzymała skarpeta, wyjątkowo miękka, lekka  
i oddychająca

 ª Strefa ochronna: amortyzowana podeszwa pięty  
i stopy pomaga amortyzować uderzenia

 ª Formuła antyzapachowa utrzymuje nogi  
w świeżości

 ª Dry Tec: Specjalne przędze pomagają utrzymać 
stopy w suchości

 ª 2 połączenia kolorów, CCL1&2, unisex

Zaawansowane zarządzanie wilgocią:
 ª Technologia Advanced Comfort z aktywowanymi 
włóknami węglowymi odprowadza wilgoć z ciała, 
zapewniając komfort i suchość

Stocking

Evaporation

Technologia
Advanced Comfort 


