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THERAPIES. HAND IN HAND.

JOBST® RELAX – WIĘCEJ 
NIŻ TYLKO DOBRY SEN
REWOLUCYJNA ODZIEŻ KOMPRESYJNA

Leczenie obrzęku w nocy: opinie pacjentów 
z obrzękiem limfatycznym zebrane z pięciu krajów”; 

“  *
  

Justine Whitaker; opracowane dla BJCN 2016. 

** Badanie Satysfakcji zrealizowane przez BSN; USA; 2016.

JOBST® RELAX - ASORTYMENT

Klasy ucisku /
Modele

AG1 CG1 AD AG

CCL1 (15-20 mmHg)

CCL2 (20-30 mmHg)

Kolory

Beż

Róż

JOBST® Relax

•  Nogawice posiadają zintegrowane z wyrobem antypoślizgowe, welurowe wkładki zapobiegające ślizganiu i przesuwaniu się wyrobu.

Zintegrowany z wyrobem suwak 
z uchwytem, zamykający wyrób do dołu  
ułatwia zakładanie i zdejmowanie wyrobu. 

Dzianina znajdująca się pod zamkiem 
chroni skórę.

JOBST® Relax w zestawie posiada 
satynowy worek dla ochrony 
i przechowywania odzieży. 

Doskonały w podróży.
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DA SIĘ ŻYĆ – 24 GODZINY/KAŻDEGO DNIA JOBST® RELAX SPEŁNIA 
POTRZEBY PACJENTÓW 

Terapia obrzęku limfatycznego może być wyzwaniem i wymaga konsekwentnego leczenia - przez cała dobę.
BSN medical oferuje kompletną koncepcję terapii, która jest dopełnieniem skutecznych metody leczenia  
i koncentruje się szczególnie na obrzęku limfatycznym pacjentów i wspieraniu terapeutów odpowiedzialnych  
za ich terapię.

Wiele czasu spędziliśmy razem z pacjentami i od pacjentów dowiedzieliśmy się, jak trudne może 
być stosowanie terapii w ciągu dnia. Nawet stosując optymalne postępowanie, zdarza się,
że obrzęk wciąż utrzymuje się, a po nocnym wypoczynku pogarsza się.

 

Przeprowadziliśmy ankietę* wśród 94 pacjentów z obrzękiem limfatycznym z pięciu różnych krajów, 
prosząc ich, by opowiedzieli o swoich najgorszych doświadczeniach związanych z obrzękiem limfatycznym 
podczas wypoczynku nocnego i jak to wpływa ich życie. 

 

Kompresjoterapia nocą może zapewnić pacjentowi komfort i dać uspokajające poczucie 
kontroli nad obrzękiem. Takie korzyści mogą być odczuwane już następnego dnia.
Istniejące rozwiązania są często niewygodne w noszeniu, ponieważ są zbyt ciepłe, zbyt 
ograniczające lub są przyczyną świądu. Pacjenci skarżą się na słabą jakością snu, 
co w konsekwencji skutkuje brakiem współpracy z terapeutą.

Trudności związane z samodzielnym założeniem, a także z estetycznym wyglądem dostępnej 
odzieży będą miały również negatywny wpływ na chęć pacjentów do stosowania terapii. * 

  

To z tych powodów spytaliśmy pacjentów:

”JEŚLI MÓGŁBYŚ (MOGŁABYŚ) COŚ ZMIENIĆ W PRODUKTACH 
DO KOMPRESJOTERAPII NOCNEJ, TO CO TO BY BYŁO”
W ich odpowiedziach szukaliśmy rozwiązań, które zapewniają:

… ból czuję praktycznie każdej nocy –
z bólu budzę się i muszę wstać, by 
poruszać się.

… noc jest najgorsza –
ona [moja ręka] jest ciężka 
i po prostu nie jest moja.

PRZEDSTAWIAMY SPONTANICZNE ODPOWIEDZI
JAKIE OTRZYMALIŚMY OD PACJENTÓW:

• Większy komfort
• Łatwiejsze nakładanie
• Atrakcyjniejszy wygląd

… JOBST® Relax daje to! 

… noc jest uciążliwa 
bardziej niż cokolwiek 
innego.
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Teksturowana powierzchnia 

• Tworzy efekt mikro-masażu

 Stymuluje przepływ limfy  

JOBST® RELAX – NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
ODZIEŻ KOMPRESYJNA ...

...  WIĘCEJ NIŻ TYLKO  
DOBRY SEN

1 COOLMAX® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INVISTA

Niestandardowa technologia 
płaskiego dziania 

 Zapewnia stałą, stopniowalną 
kompresję
  •

   Ucisk nieodczuwalny nocą  

Anatomiczny kształt  •

  Dobrze utrzymuje się na miejscu

Niskoprofilowa dzianina

• Elastyczna, lekka i cienka

  Sprzyja przepływowi powietrza 
i gwarantuje wysoki komfort noszenia
  

Jednowłóknowa warstwa 
dystansowa

• Zapewnia amortyzację

 Komfort podczas nocy  

Włókno Coolmax® i zaawansowana 
technika dziania

• Lepsze „oddychanie” odzieży

 Efekt chłodzenia  

  Wysoki komfort pacjenta

Dostosowuje się do niemal 
każdej pozycji podczas snu. 
Zachęca to pacjenta 
do przestrzeganie zaleceń 
terapeutycznych.

Zapewnia swobodę ruchu 
zwiększając jakość życia 
pacjentów. 

JOBST® Relax można 
łatwo złożyć i spakować 
do walizki i, bez przeszkód 
stosować terapię także 
w podróży. 

JOBST® Relax idealny relaks podczas nocnego wypoczynku. 

JOBST® Relax to produkt służący jako uzupełnienie odzieży uciskowej stosowanej w ciągu dnia i stanowi  
alternatywę dla rozwiązań kompresjoterapii nocą, takich jak bandaże kompresyjne. JOBST® Relax zapewnia 
kontrolę obrzęku, jakiej potrzebują pacjenci, ma też akceptowanych przez nich wygląd i dają komfort. 
JOBST® Relax jest przeznaczony dla pacjentów z obrzękami limfatycznymi od łagodnych po ciężkie, 
w fazie podtrzymującej terapii, którzy szukają odzieży dostosowanej do ich stylu życia.

SLIM-LINE, SWOBODA I POCZUCIE LEKKOŚCI Z JOBST® RELAX
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Unikalne, ważne dla nas doświadczenie to wyjątkowe informacje zwrotne, jakie możemy otrzymać od pacjentów.
Dlatego też zaplanowaliśmy badanie satysfakcji pacjentów**, aby dowiedzieć się co nasi użytkownicy myślą 
naprawdę na temat JOBST® Relax. 

 

JOBST® RELAX NAPRAWDĘ  
SPEŁNIA OCZEKIWANIA PACJENTÓW 

…  POWODY DLACZEGO JOBST® RELAX   
JEST BARDZIEJ WYGODNY TO:

   Amortyzacja (jednowłóknowe warstwy)

   Oddychający & chłodzący (włókna CoolMax®)  

  Lekki & plastyczny   

Jest bardzo
wygodny!

Jest niezwykle wygodny podczas
noszenia i niesamowity!

Czuję, jak mój obrzęk 
trzymany jest w ryzach,

    ręka zmniejsza się.

… POWODY DLACZEGO JOBST® RELAX JEST KLINICZNIE SKUTECZNY 
  Utrzymuje się na miejscu i zapewnia anatomiczne dopasowanie, ponieważ jest robiony na miarę.

 Teksturowana powierzchnia daje efekt mikro-masażu, który pobudza przepływ limfy  

  Zapewnia anatomicznie poprawną stopniowalną kompresję i dobrze znane zalety JOBST® Elvarex®   

Uważam, że  
jest świetny, 
        lubię go!

…  POWODY DLACZEGO JOBST® RELAX   
JEST BARDZIEJ ESTETYCZNY  
I PRZYJEMNY TO:

   Luksusowa tekstura

   Niskoprofilowa dzianina

   Modny design

Moim zdaniem 
jest wspaniały.

Po prostu czuję się 
jak rękaw pracuje.




