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Jobst, Ultra Sheer Podkolanówki uciskowe naturalne CCL1,
rozmiar 3
 

Cena: 215,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ESSITY POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

JOBST UltraSheer - Transparentne podkolanówki.

Eleganckie, cienkie, transparentne produkty uciskowe wyglądają jak najlepszej jakości tradycyjne  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.

Wskazania

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.

Klasy ucisku
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Kolor

naturalny

Oświadczenia dla Jobst UltraSheer:

Zmniejszający się gradient ucisku od strony dystalnej do proksymalnej
Ucisk zewnętrzny kończyn dolnych zapewniany przez pończochy uciskowe z gradientem zmniejsza zastój i zwiększa prędkość
przepływu krwi w układzie żylnym.
Stylowe - Przezroczyste: Delikatność dla pięknych nóg
Oddychające: przepuszczają powietrze
Mieniące się: dla uzyskania błyszczącego wyglądu
Kompresja kostki 15-20 mmHg* [Klasa kompresji 1].
Anatomiczny kształt i dopasowanie
Rozciągliwość w dwóch kierunkach
Specjalna dzianina o wysokim potencjale rozciągliwości
Utrzymują profil ucisku i dopasowanie do szerokiego zakresu nóg w z tabelą rozmiarów
Miękka w dotyku tkanina
Utrzymują gradient ucisku po praniu (można prać w temp. 40°C/105°F, delikatny detergent)
Przyjazna dla skóry, przepuszczająca powietrze tkanina
Tłoczona pięta
Bezszwowa dzianina
Płaskie szwy
Lekka konstrukcja
Zaprojektowane z myślą o wysokim komforcie
Wspomagają powrót żylny (krwi)
Pomagają zapobiegać obrzękom
Wspomagają codzienne aktywne życie (stanie, siedzenie lub chodzenie)
Pomagają poprawić hemodynamikę żylną
Skuteczne w zwalczaniu bólu i dyskomfortu
Zaprojektowane, aby połączyć komfort, zdrowie i styl
Poprawiają przepływ krwi
Lecznicza/medyczna odzież kompresyjna
Pomagają zmniejszyć przepływ wsteczny krwi
Specjalna konstrukcja, w tym przędza z multi-fibry, aby osiągnąć skuteczność terapeutyczną i zaawansowane zarządzanie
wilgocią.
Przędze z multi-fibry utrzymują optymalną wagę tkaniny, zapewniając jednocześnie większą miękkość i zaawansowane
zarządzanie wilgocią.
Unikalna mieszanka tkanin i wykończeń zapewnia uczucie miękkości i zaawansowane zarządzanie wilgocią
Wspomagają funkcję pompy mięśniowej
Zwiększają objętość żylną
Eleganckie satynowe wykończenie
Miękkie i jedwabiste w dotyku
Sprężyste i kształtne: góra typu control top (Tylko rajstopy)
Wytrzymałe; wzmocniona pięta i palce - Formuła bez lateksu
Zalecana przez lekarzy kompresja gradientowa
Nr 1 polecany przez lekarzy w USA**wśród lekarzy, którzy polecają daną markę
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