
JOBST® przywraca
zdrowie nogom

Medyczne wyroby kompresyjne
dla zm´czonych nóg



Droga pacjentko, drogi pacjencie!

Asortyment JOBST® został opracowany specjalnie dla kobiet
i m´˝czyzn, którzy potrzebujà skutecznej terapii kompresyjnej,
a jednoczeÊnie nie chcà rezygnowaç z komfortu noszenia
i poruszania si´.

Komfort noszena
Wyroby uciskowe JOBST® pozwalajà czuç si´ po całym dniu 
równie dobrze jak rano. Nasze produkty wykonane sà z wyjàtkowo 
trwałych, mi´kkich i oddychajàcych materiałów, które nawet podczas 
długotrwałego u˝ytkowania zapewniajà poczucie komfortu. Szeroki 
wybór rozmiarów i oferta wyrobów na miar´ gwarantujà ich idealne 
dopasowanie i optymalny komfort noszenia.

Medyczne działanie
JOBST® Medical LegWear oferuje skutecznà terapi´
schorzeƒ ˝ylnych i limfatycznych. Wyroby kompresyj-
ne wywierajà dokładnie okreÊlony ucisk na koƒczyn´
(zmienny ucisk). W rejonie kostki jest on najsilniej-
szy i stopniowo zmniejsza si´ ku górze. Dzi´ki
temu obieg krwi w nodze znaczàco si´ poprawia.
Aby skutecznie odcià˝yç zm´czone i ci´˝kie nogi
oraz pomóc w dolegliwoÊciach ˝ylnych JOBST®

oferuje swoje wyroby w ró˝nych klasach ucisku.

Modna elegancja
Nasze produkty sà tak dyskretne, ˝e nikt poza
pacjentem nie zauwa˝y, ˝e nosi on medyczne
wyroby uciskowe. Oferujemy do wyboru ró˝ne
kolory, długoÊci i modele.



Najbardziej transparentne

Dost´pne kolory:

Naturalny Karmel Amber Kawa Antracyt Czarny

JOBST® Ultra           to najbardziej transparentne i modne wyroby 
uciskowe, które wyglàdajà jak najwy˝szej jakoÊci zwykłe produkty
na nogi. JOBST® UltraSheer przeznaczone sà do stosowania w terapii 
lekkich i Êrednich schorzeƒ ˝ylnych. Szlachetne włókno zapewnia 
elegancki i olÊniewajàcy wyglàd na ró˝ne okazje. Dzi´ki specjalnemu 
procesowi produkcji wyrób ten charakteryzuje wyjàtkowa mi´kkoÊç. 
Doskonałe dopasowanie, du˝a przepuszczalnoÊç powietrza i wygoda
w zakładaniu i zdejmowaniu zapewniajà idealny komfort noszenia.

Dost´pne w rozmiarach standardowych i na miar´,
w 1. i 2. klasie ucisku.



Najbardziej mi´kkie

Dost´pne kolory:

Naturalny Karmel Amber Granat Czarny

JOBST® Opaque to mi´kkie, nieprzezroczyste wyroby uciskowe,
w których zastosowano innowacyjne włókno NILIT® Aquarius. Sà one 
przeznaczone do terapii lekkich i Êrednich schorzeƒ ˝ylnych. Wyroby
tej kolekcji sà  szczególnie łatwe w zakładaniu, poniewa˝ wewn´trzna 
strona jest wyjàtkowo mi´kka. Elastyczna dzianina pozwala łatwo 
i równomiernie zało˝yç produkt na nog´ i zapewnia tym samym
idealne dopasowanie.
Wzmocnienia w rejonie stopy czynià JOBST® Opaque produk-
tem wyjàtkowo trwałym i odpornym na uszkodzenia nawet przy 
długotrwałym u˝ytkowaniu.

Dost´pne w rozmiarach standardowych i na miar´
w 1. i 2. klasie ucisku.



Dla aktywnych

Dost´pne kolory:

*dost´pne tylko w 2. klasie ucisku.

Faktura g∏adka Faktura prà˝kowana*

Piasek Per∏a Topaz Czarny Antracyt Czarny

JOBST® Classic jest najbardziej uniwersalnà linià dla kobiet
i m´˝czyzn. Wyrób ten stosowany jest  głównie w terapii schorzeƒ 
˝ylnych Êredniego stopnia. Najwy˝szej jakoÊci włókno oraz wzmoc-
nienia w obszarach wi´kszego tarcia sprawiajà, ˝e jest to produkt  
wyjàtkowo trwały. Elastyczne, specjalnie opracowane przez BSN-JOBST 
włókno Active-Comfort z LYCRÑ® ułatwia zakładanie wyrobu i sprawia, 
˝e dopasowuje si´ on do ka˝dego ruchu koƒczyny.

Dost´pne na miar´ i w rozmiarach standardowych w 2. klasie ucisku 
oraz w rozmiarach standardowych tak˝e w 3. klasie ucisku.

Classic



Super mocne

Dost´pne kolory:

Sahara Per∏a Czarny*

JOBST® Bellavar® to trwałe, odporne na zniszczenia wyroby uciskowe 
- idealne przy powa˝nych schorzeniach ˝ylnych oraz lekkich i Êrednich 
obrz´kach. Wytrzymały, stabilny materiał gwarantuje silnà kompresj´. 
JOBST® Bellavar® dzi´ki silnej kompresji zapewnia stosujàcym go 
pacjentom maksymalnà skutecznoÊç i bezpieczeƒstwo terapii.

Dost´pny w rozmiarach standardowych i na miar´
w 2. i 3. klasie ucisku.

*tylko na miar´



Specjalistyczny

Dost´pne kolory:

Standard
(Be˝)

Czarny* Karmel**

JOBST® Elvarex® to płaskodziane produkty uciskowe ze szwem.
Linia ta oferuje idealne dopasowanie w terapii nóg i ràk. Produkty
wykonane sà z materiału przepuszczajàcego powietrze i oddychajàce-
go, dzi´ki czemu sà wyjàtkowo przyjemny dla skóry i zapewniajà pełny 
komfort noszenia w  codziennym u˝ytkowaniu. JOBST® Elvarex® 
polecany jest w terapii obrz´ków limfatycznych i zaawansowanych 
schorzeƒ ˝ylnych.

JOBST® Elvarex® na nogi dost´pny jest
w 1., 2., 3.  i 4. klasie ucisku.
JOBST® Elvarex® na r´ce dost´pny jest
w 1. i 2. klasie ucisku.

*tylko na miar´
**produkty na r´ce i dłonie



Mi´kkoÊç

Dost´pne kolory:

Standard
(Be˝)

Linia JOBST® Elvarex® Soft dzi´ki swojemu specjalistycznemu 
asortymentowi jest idealnym uzupełnieniem standardowych produktów 
JOBST® Elvarex®. Szczególnie polecana jest przy lekkich i Êrednio-
ci´˝kich obrz´kach. Produkty wykonane sà z wyjàtkowego materiału, 
którego podstawà sà włókna Bausch. Sprawiajà one, ˝e produkt ten 
nie powoduje podra˝nieƒ skóry i rewelacyjnie przepuszcza powietrze. 
Gładka powierzchnia sprawia, ˝e wyroby zakłada si´ szczególnie łatwo. 

JOBST® Elvarex® Soft na nogi
dost´pny jest w 2. i 3. klasie ucisku.
JOBST® Elvarex® Soft na r´ce
dost´pny jest w 2. i 3. klasie ucisku.



Dost´pne kolory:

Standard
(Be˝)

JOBST® Elvarex® Soft Seamless to pierwsze na Êwiecie bezszwowe
płaskodziane produkty uciskowe szyte na miar´, dost´pne jako 
r´kawiczka i stopka. Wykonane sà z jednego kawałka dzianiny
bez szwów. Te jedyne w swoim rodzaju płaskodziane produkty gwaran-
tujà wyjàtkowe uczucie podczas noszenia. Idealnie dobrana anatomi-
czna forma gwarantuje równomierny, nieprzerwany ucisk zapewniajàc 
optymalnà kontrol´ obrz´ków limfatycznych. 

JOBST® Elvarex® Soft Seamless

dost´pny jest w 2. klasie ucisku.

Âwiatowa nowoÊç



Piel´gnujàcy Êrodek do prania

Siateczka do prania. Optymalna ochrona

JOBST® WashCARE gwarantuje optymalnà 
piel´gnacj´ medycznych wyrobów uciskowych. 
Specjalnie dobrane aktywne substancje pioràce
i piel´gnujàce czyszczà i chronià wysokiej jakoÊci 
włókna. JOBST® WashCARE jest przyjazny 
dla skóry, ma neutralne pH i nadaje wyrobom 
uciskowym Êwie˝y zapach.

JOBST® Siateczka do prania 
zapewnia wyrobom uciskowym 
optymalnà ochron´ i piel´gnacj´. Delikatna siateczka o drobnych 
oczkach skutecznie chroni włókna przed ewentualnymi mechanicznymi 
uszkodzeniami podczas prania. JOBST® Siateczka do prania gwa-
rantuje wyjàtkowo łagodne i efektywne pranie. Umo˝liwia utrzymanie 
wyrobów w doskonałym stanie przez długi czas.

Siateczka
do prania

CARE



Łatwe zakładanie i ochrona przed uszkodzeniami

Nawil˝ajàcy lotion na noc

Praktyczne r´kawiczki JOBST® ułatwiajà 
zakładanie wyrobów uciskowych. Dzi´ki 
specjalnej powierzchni r´kawic wyrób uciskowy 
mo˝e zostaç zało˝ony na koƒczyn´ wyjàtkowo 
łatwo i wygodnie. Produkt zostaje równomie-
rnie naciàgni´ty. JednoczeÊnie r´kawiczki 
JOBST® chronià wyrób przed uszkodzeniami 
mechanicznymi od pierÊcionków, paznokci czy 
pop´kanej skóry. Wysokiej jakoÊci r´kawiczki JOBST® wzbogacone 
sà wyÊciółkà bawełnianà i gwarantujà komfort noszenia. Aby zapewniç 
idealne dopasowanie, sà one dost´pne w czterech ró˝nych rozmiarach 
(S, M, L und XL).

JOBST® SkinCARE jest idealnym Êrodkiem 
nawil˝ajàcym do piel´gnacji wymagajàcej, 
suchej skóry u osób stosujàcych kompresyjne 
wyroby uciskowe. U˝ywany wieczorem po zdj´-
ciu wyrobów uciskowych, chroni i piel´gnuje 
wra˝liwà, suchà skór´ dzi´ki zawartoÊci starannie 
wybranych olejków roÊlinnych. Delikatne mleczko 
na noc o dopasowanym do skóry pH, zapewnia 
długotrwałe nawil˝enie i przyjemnie chłodzi skór´. 
Wysokiej jakoÊci składnik piel´gnujàcy Panthe-
nol wygładza skór´ wspierajàc jednoczeÊnie 
regeneracj´ komórek. JOBST® SkinCARE jest 
wyjàtkowo wydajny i szybko si´ wchłania, nie pozostawiajàc tłustego 
fi lmu na skórze.

R´kawiczki

CARE



Rady dla zachowania zdrowych nóg
Kilka złotych zasad
zapobiegania schorzeniom ˝ylnym.

1. Uprawiaj sport.

2. Unikaj długiego stania i siedzenia.

3. Stosuj çwiczenia rozluêniajàce nogi.

4. Kładê wysoko nogi.

5. Unikaj wysokich temperatur: słoƒca, sauny i solarium.

6. Przynajmniej raz dziennie obmyj nogi przyjemnie chłodnà wodà.

7. Zrezygnuj z obcisłych ubraƒ.

8. Nie noÊ ciasnych czy wysokich butów.

9. Uwa˝aj na ci´˝kie jedzenie i pij odpowiednio du˝o.

10. Zrzuç zb´dne kilogramy.

Z seredcznymi zaleceniami, poradnik przekazany przez:

Przedstawicielstwo BSN-JOBST w Polsce: 
Centrum Flebologii
ul. Witoszyńskiego 5, 03-983 Warszawa
22 671 71 67, 801 0 111 70
www.kompresjoterapia.pl 
www.centrumflebologii.pl
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