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Jobst, Ultra Sheer Pończochy uciskowe CCL1, naturalne,
rozmiar 5
 

Cena: 195,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ESSITY POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

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

Pończochy JOBST ULTRA SHEER, dzięki opatentowanej technologii SoftFit przylegają delikatnie do skóry, nie zsuwają się w trakcie
noszenia, pozostają na miejscu i pozwalają na mniejszy ucisk punktowy pod kolanem.

Klasa kompresji: CCL1
Kolor: naturalny
Wersja: Palce zamknięte
Rozmiar: 5

Skład

42% elastan, 58% poliamid
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Sposób użycia

Od prawidłowego doboru medycznych produktów uciskowych w dużym stopniu zależy ich działanie terapeutyczne, dlatego właściwe ich
dopasowanie ma kluczowe znaczenie. Pomiar powinien być wykonany rano, gdy nogi są mniej opuchnięte niż w ciągu dnia.

Krok 1: zmierz obwody nogi we wskazanych w tabeli punktach:

cB – obwód nogi w najwęższym miejscu tuż nad kostką,
cB1 – obwód łydki w jej dolnej części (w połowie odległości między środkiem łydki, a kostką, czyli punktami cB i cC),
cC – obwód łydki w jej najszerszym miejscu,
cD – obwód pod kolanem (dwa palce poniżej rzepki).
cG – obwód uda (dwa palce poniżej pośladków).

Krok 2: zmierz długość nogi (wymiar LG) – mierzymy od podstawy nogi do punktu cG (punkt pomiaru obwodu uda – 2 palce poniżej
pośladków).

Krok 3: pamiętaj, aby dokonać pomiaru obu nóg, na których będziesz używał wyrobu uciskowego, zapisz pomiary odpowiednio dla jednej
i dla drugiej nogi.

Krok 4: porównaj pomiary z tabelą rozmiarów znajdującą się powyżej i wybierz odpowiedni rozmiar.

Należy wybrać rozmiar, który pokrywa się z większością wymiarów z tabeli zaznaczonych w trakcie mierzenia.

Jeśli pomiary pokrywają się w dwóch rozmiarach, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 Pomiar nad kostką (cB) powinien być możliwie najbliżej środka zakresu.

Jeśli lewa i prawa noga różnią się znacząco wymiarami, należy wybrać dwa różne rozmiary produktu.
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