
 seamless = bezszwowe

 technologia 3D

 materiał JOBST® Elvarex®

 wyroby na zlecenie
w leczeniu schorzeń
limfatycznych rąk i nóg

JOBST® Elvarex® Plus
Wzorzec wyrobów plaskodzianych nowej generacji 
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Codziennie
na okrągło - zadowoleni pacjenci

Skuteczna, konsekwentna i niezawodna kompresja jest 

Od ponad 60 lat JOBST® Elvarex® dostarcza dowodów 
skuteczności terapii kompresyjnej, ustanawiając 
dotychczas niespotykane standary w leczeniu chorób 
układu limfatycznego.
Trzy marki JOBST® Elvarex®, JOBST® Elvarex® Soft and JOBST® Elvarex® Soft Seamless 
to wyjątkowe i przez wiele lat sprawdzone produty skutecznej terapii kompresyjnej.

Kilka tysięcy modeli odzieży płaskodzianej pozwala wybrać produkty doskonale dostosowane 
do indywidualnych potrzeb pacjenta. JOBST® ELVAREX® od dziesięcioleci stoi na straży 
kompetencji i bezpieczeństwa wyrobów medycznych. N owa generacja produktów JOBST® 
Elvarex® Plus nawiązuje do tej tradycji, ustanawiając jednocześnie wyjatkowe i innowacyjne 
standardy:  

JOBST® Elvarex® Plus
Jakość:  ustanowienie standardów

Technologia 3D 
n idealnie anatomiczny kształt produktów

E ergonomicznie dopasowanie wyrobu, jak druga skóra

EE perfekcyjna opieka medyczna 

Materiał JOBST® Elvarex® 
n udowodniona jakość w skutecznej kontroli obrzęku

E niezawodne efekty terapeutyczne i bezpieczeństwo

EE lojalność klientów dzięki sprawdzonej niezawodności

Seamless, czyli bez szwów
n maksymalny zakres ruchu bez otarć i niekontrolowanych punktów nacisku

E znakomity komfort noszenia i powyższona trwałość

 EE  pełne zadowolenie klientów dzięki 
odpornej na zużycie odzieży kompresyjnej

JOBST® Elvarex®:  
Wyroby płaskodzine, którym klienci ufają!

podstawą sukcesu w leczeniu obrzęków limfatycznych. 
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Rękawiczka i stopka 
Szczegóły kolekcji nowej generacji wyrobów medycznych

JOBST® Elvarex® Plus: płaskodziana 
odzież kompresyjna przyszłości

Bezszwowy brzeg palców  
z idealnym i odpornym na zużycie  wykończeniem 
E atrakcyjniejszy wygląd 

większa estetyka

Ergonomiczny kształt 
u podstawy kciuka zapobiega 

marszczeniom, idealnie utrzymuje 
rękawiczkę na miejscu 

oraz daje dużą swobodę ruchów 

E namacalny atut produktu 
przekonujący pacjentów

Odtworzenie anatomicznych 
wypukłości i dopasowanie 
rękawiczki do kształtu dłoni 
to brak ograniczeń w rutynowch, 
codziennych czynnościach
E idealne dopasowanie 

aż zachwyca oko

Bezszwowy brzeg palców  
z idealnym i odpornym na zużycie  
wykończeniem.
E zadowolonie klientów podczas noszenia  
  dzięki płaskim i trwałym zakończeniom

Strafa wolna od kompresji 
przy zakończeniu rękawiczki 
niezbędna do właściwej 
kontroli ucisku
E idealne rozwiązanie JOBST® Elvarex® 
   w połaczeniu z rękawem

Odtwarzenie anatomicznych 
kształtów przestrzeni między palcami  
to optymalne dopasowanie 
w szczególnie wrażliwych obszarach 
i wyjątkowy komfort noszenia
bez żadnych ograniczeń.
E zgoda pacjentów na leczenie 

z uwagi na bezproblemowe, 
komfortowe użytkowanie

Odtworzenie 
anatomicznych kształtów 

przestrzeni między palcami  
to optymalne dopasowanie 

w szczególnie wrażliwych 
obszarach

 i wyjątkowy komfort noszenia 
bez żadnych ograniczeń

E zgoda pacjentów na leczenie 

Anatomiczny kształt 
połączenia dłoni i palców 

daje doskonałe dopasowanie 
i sprawia, że odzież jest 

bardzo łatwa w nakładaniu i zdejmowaniu

E rozwiązanie, które spełnia 
oczekiwania wszytskich

Anatomiczny kształt ustawienia palców 
zapewnia doskonałe dopasowanie i sprawia, 
że stopka bardzo łatwo się zakłada i zdejmuje.
E rozwiązanie, które spełnia oczekiwania wszystkich 

Technika bezszwowa 
zapewnia stabilną kompresję 
w każdym miejscu produktu 

z zachowaniem swobody ruchu 
bez ryzyka przetarcia 

i silniejszych punktów nacisku 
oferując maksymalną wygodę 

i odporność na zużycie
E wysoki poziom zadodolenia pacjentów

Unikalna technologia 3D 
odtwarza dokładnie kształt ciała, 
rewolucjonizuje rynek odzieży kompresyjnej 
tworząc produkty nieporównywalnej jakości, 
które nosi się jak drugą skórę.
E pacjenci leczeni perfekcyjnie

od samego początku terapii

Wyprodukowane z materiału JOBST® Elvarex®  
od dziesięcioleci synonimu 
niezawodnych efektów leczniczych.
E lojalność i zaufanie pacjentów 

dzięki produktom przywracającym swobodę życia 

z uwagi na bezproblemowe
i komfortowe użytkowanie
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JOBST® Elvarex® Plus
niezależne życie

JOBST® Elvarex® Plus to sukces dostosowania wewnętrznej siły materiału Elvarex® do wymogów 
wrażliwej skóry i precyzyjnych ruchów ruchów rąk i nóg. Dzięki unikalnej technologii 3D, BSN-JOBST 
stworzył bezszwową płaskodzianą odzież uciskową,  która odtwarza kształt ciała dokładnie i nosi się jak 
druga skóra.

JOBST® Elvarex® Plus oznacza dla pacjentów 
poprawę jakości życia poprzez odczuwalną 
doskonałość i terapeutyczną siłę działania:  

Przylegająca  strukt ura  
dzianiny Elvarex® 
n przy każdym ruchu powoduje efekt mikro-masażu* na powierzchni skóry 

E zmniejszenie obrzęku i poprawa drenażu limfatycznego**

Włókna elastodienu w przędzy Elvarex®

n konsekwentna i trwała kompresja

E niezawodna kontrola obrzęku

Ergonomiczny kształt przestrzeni między palcami 
n dopasowywanie produktu w miejscach szczególnie wrażliwych 

E większy komfort noszenia i swoboda ruchu

Anatomicznie ukształtowana podstawa kciuka 
n obejmuje ten delikatny obszar, jak druga skóra  

  E bezkompromisowy, antypoślizgowy ruch

Płaskodziane, bez szwu zakończenia palców  
n materiał nie zwija się i jest odporny na zużycie

E idealne przyleganie i wytrzymałość

Strefa wolna od ciśnienia w rękawiczce
n kontrola kompresji

E bezpieczna, niezawodna i komfortowa terapia 

Rękawiczki i stopki JOBST® Elvarex® Plus z rodziny produktów
o uznanej i silnej pozycji zyskały nowe walory, ale jednocześnie
są kontynuacją historii sukcesu produktów Elvarex®.

Niepodważalne atuty
now ej generacji wyrobów płaskodzianych

* Obrzęk limfatyczny – aktualne wytyczne terapii; medyczne wideoszkolenie;
Beiersdorf AG, Hamburg; BSN-JOBST GmbH, Emmerich am Rhein; 1999

** Hemodynamiczna efektywność różnych wyrobów kompresyjnych u pacjentów  
z przewlekłą niewydolnością żylną. vasomed, 12. Wydanie; 4/2000
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BSN-medical 
Przedstawicielstwo w Polsce 
ul. Witoszyńskiego 5, 03-983 Warszawa 
infolinia: 801 0 111 70, www.jobst.pl

A company of 

JOBST® Elvarex® Plus
Produkty na zlecenie - dostępne modele

AA AC1         AE / AE 
(ukośne zakończenie)

Aby uzyskać więcej informacji o produktach JOBST ® Elvarex ® Plus, zapraszamy do kontaktu z naszymi 
pracownikami pod numerem infolinii : 801 0 111 70 (dla telefonów komórkowych: 22 671 71 67).

Klasa ucisku

CCL 1, 2

Stadium obrzęku

Produkty

Kończyny dolne

lekkie średnie ciężkie

Kolory stopek

Beż

Czarny

Ciemnoniebieski

Szary

Ciemnobrązowy

Kończyny górne

lekkie średnie ciężkie

Kolory rękawiczek

Beż

Czarny

Żurawina

Macchiato

Karmel




