
JOBST® SPORT
SPORTOWY STYL ORAZ  
SKUTECZNA KOMPRESJA

THERAPIES. HAND IN HAND.THERAPIES. HAND IN HAND.

BSN medical GmbH
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JOBST® forMen Ambition & Explore
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Cutimed® 
PROTECT

Cutimed® ACUTE

INNOWACYJNE WYROBY KOMPRESYJNE
ŚWIATOWEGO LIDERA KOMPRESJOTERAPII
BSN medical oferuje Tobie i Twoim pacjentom system rozwiązań niezbędnych w leczeniu przewlekłej niewydol-
ności żylnej (CVD), na każdym etapie jej objawów klinicznych. Nasze produkty, najlepsze w swoje klasie, oferu-
ją skuteczną i sprawdzoną pomoc, dzięki temu Twoja terapia może być skoncentrowana .na pacjencie.

BSN medical stale doskonali i opracowuje nowe produkty zapewniając wysoce skuteczne propozycje dostoso-
wane do wszystkich etapów CVD. Poniżej znajduje się pełna gama naszych produktów do stosowania w nie-
wydolności żylnej . Więcej informacji: www.kompresjoterapia.pl.

Przedstawicielstwo BSN medical i BSN JOBST w Polsce
ul. Witoszyńskiego 5; 03-983 Warszawa

www.komresjoterapia.pl
www.centrumflebologii.pl
 infolinia 801 0 111 70
dla telefonów komórkowych 22 6717167
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DLA NÓG,
KTÓRE BIEGNĄ.

Jak działają podkolanówki sportowe?

Podkolanówki kompresyjne wspomagają pracę żylnych zastawek poprzez zewnętrzny ucisk. Średnica żył ulega zmniejszeniu i zastawki żylne
domykają się. Kompresja i praca pompy mięśniowej powodują szybszy powrót krwi żylnej do serca. 

JOBST ® Sport  zapewnia stopniowalną kompresję, najsilniejszą w okolicy kostki i stopniowo zmniejszającą się w kierunku kolan, co pomaga
mięśniom łydki sprawniej pompować krew w żyłach. Im żyły lepiej pracują, tym więcej tlenu i tym samym więcej składników odżywczych,
takich jak magnez i wapń, dostarczanych jest do mięśni. Tego właśnie mięśnie potrzebują podczas uprawiania sportu do produkcji energiiT
i zapewnienia energii podczas wysiłku.

Podkolanówki

Odparowywanie wilgoci

Unikalny system  
absorpcji zapachów.

AKTYWNY
WĘGIEL

Miękka wyściółka  
pomaga chronić ścięgno 
podczas ćwiczeń.

OCHRONA
ACHILLESA

Szerokie mankiety utrzymują podkolanówki 
nawet podczas intensywnej aktywności.

KOMFORTOWE MANKIETY

Specjalne delikatnie  
wykończone włókna.

EKSTRA 
MIĘKKIE WŁÓKNA

Ekstra wyściółka amortyzuje   
wstrząsy i zwiększa komfort.

WYŚCIÓŁKA PODESZWY

JOBST® Sport jest zaprojektowany specjalnie dla 
kobiet i mężczyzn, którzy chcą uprawiać sport oferując 
trwałe i zarazem miękkie, oddychających i lekkie
podkolanówki . Bez względu na rodzaj aktywności -
spacer, golf, tenis, czy podróż - JOBST® Sport to
podkolanówki dla Twoich potrzeb. Stopniowany
ucisk poprawia przepływ krwi i zmniejsza obrzęki.

KOMPRESJA
GWARANTOWANA PRZEZ JOBST

Technologia mikrofibry pozwala odprowadzić wilgoć 
utrzymując stopy suche i chłodne. Włókna z węglem
aktywnym w  JOBST® Sport  z unikalnym systemem
kontroli zapachów utrzymują świeżość stóp.

KONTROLA WILGOCI

DLA NÓG, KTÓRE BIEGNĄ
KOLORY

czarny/szarybiały/szary

MODELE
JOBST® Sport jest dostępny 
w rozmiarach standardowych.

podkolanówki
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Łydka (cC) 
28 – 38 

 (11" – 15")
30 – 42

    (117/8" – 163/4")
32 – 46

    (121/2" – 181/2")
34 – 50 

(133/8" – 195/8")

Kostka (cB)
18 – 21 

(71/2" – 81/2")
21 – 25 

(83/8" – 97/8")
25 – 29 

(10" – 113/8")
29 – 33 

(111/2" – 13")

Punkty pomiarów

Rozmiar

Klasy kompresji

TABELA ROZMIARÓW

CCL 1: 
CEAP Stopień C0–C1  

CCL 2: 
CEAP Stopień C1–C3  

CCL 3: 
CEAP Stopień C3–C6

Uczucie ciężkości i zmęczenia nóg
z tendencją do obrzęków, żylaki.

Żylaki i obrzęki, początkowe leczenie 
zakrzepicy żył powierzchniowych,
po zabiegach chirurgicznych na żyłach
oraz po skleroterapii.

Obrzęki, żylne owrzodzenia podudzi,
skutki przewlekłej niewydolności żylnej  
takie jak np. wypryski, przebarwienia,
owrzodzenia.

Długość 
Regular:  39 – 45 cm 
              (153/8 – 173/4")
  

20 – 30 mmHg15 – 20 mmHg

Płaskie szwy w okolicy palców 
zapewniają długotrwały komfort.

EKSTRA PŁASKIE  
SZWY 

®

czarny/czarny




