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Zadolowolenie z użytkowania zależy od dokładnego dopasowanie podkolanówek uciskowych do kształtu nóg.
Podkolanówki wyprodukowane w technologii SoftFitTM zostały w tym względzie wysoko ocenione. 

GENERALNIE PODKOLANÓWKI KOMPRESYJNE W TECHNOLOGII SOFTFITTM

ZOSTAŁY OCENIONE ZDYCYDOWANIE WYŻEJ NIŻ TRADYCYJNE.

TWOI PACJENCI POKOCHAJĄ  
PODKOLANÓWKI Z SOFTFITTM

THERAPIES. HAND IN HAND.

TECHNOLOGIA SOFTFITTM

REWOLUCJA W
WYROBACH KOMPRESYJNYCH
ZDECYDOWANIE WYŻSZA AKCEPTACJA I LEPSZE
DOPASOWANIE UDOWODNIONE BADANIAMI 

TM

THERAPIES. HAND IN HAND.

Dzięki nowej technologii SOFTFITTM możecie być Państwo pewni, że zapewniacie swoim pacjentom
idealną pomoc: wysoką skuteczność leczniczą oraz znakomity komfort noszenia. 
 

Lepsze dopasowanie Mniejsze wrzynanie się zakończenia Mniejsze opadanie

Badania dotyczące oceny dopasowania wyrobów (n=47)
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+ 21 %*

z SoftFitTM technologia tradycyjne 
podkolanówki

*p = 0.012
(Wilcoxon
rank-sum test)

doskonałe 
dopasowanie

Technologia SoftFitTM 
znacząco podnosi* ocenę  
idealnego dopasowania 
wyrobów kompresyjnych. 
Ponad 50% pacjentów  
oceniło dopasowanie 
wyrobu jako bardzo dobre 
w porówna niu do tradycyjnych 
podkolanówek.

Także ocena nowego 
wykończenia podkolanówek
w zakresie dopasowania
w okolicy podkolanowej
wypadła doskonale. 



Jak często doświadczała Pani/Pan 
ucisku w okolicy mankietu pod kolanem? (n=47) 

Skuteczna terapia uciskiem nie zależy wyłącznie od wielkości ciśnienia w wyrobach kompresyjnych. Równie ważne jest 
zaproponowanie pacjentom wysokiej jakości wyrobów, które dobrze się nosi. Komfort noszenia jest decydującym elemen- 
tem stosowania terapii przez pacjentów, a mocne zaciskanie podkolanówek pod kolanem jest przez nich źle odbierane.

 

 Wyższy komfort noszenia zweryfikowano w badaniu obserwacyjnym przeprowadzonych w Niemczech na 47
pacjentach cierpiących z powodu niewydolności żylnej (CEAP 1-5).** Pacjentów poproszono o noszenie 
podkolanówek uciskowych z nową technologią SOFTFITTM przez 7 dni. W 1. i 7. dniu wypełniano kwestionariusz
dotyczący nawyków noszenia, opinii na temat wyrobów kompresyjnych, w szczególności testowanych podkolanówek. 

 

Aby pomóc użytkownikom i pacjentom w stosowaniu terapii uciskowej JOBST® opracował 
nową innowacyjną technologię SOFTFITTM z podwójnym efektem.

Unikalny splot nici silikonowej
to sekret tego rozwiązania. 

APROBATA PACJENTÓW KLUCZEM LECZENIA  
PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ ŻYLNĄ

PACJENCI POTWIERDZAJĄ: AKCEPTACJA
I WYSOKI KOMFORT WYROBÓW Z SOFTFITTM 

Aby pacjent godził się na leczenie uciskiem, wyroby kompresyjne 
powinny zarówno łagodzić objawy choroby jak i oferować wysoki 
komfort noszenia. Innowacyjne technologie dziewiarskie i materiały
poprawiają komfort noszenia i mogą przyczynić się do częstszego
stosowania przez pacjentów tej flebologicznej terapii. 

 

 
Prof. Dr med. Eberhard Rabe, Bonn

“

PRAWDZIWIE STOPNIO-
WALNA KOMPRESJA

 
WYSOKI KOMFORT

Technologia SoftFit™ redukuje nadmierne
ciśnienie pod kolanem. Daje to precyzyjną 
stopniowalność ciśnienia, co wspiera naturalny
przepływ krwi z części proksymalnych do dystalnych.

Technologia SoftFit™ oferuje pacjentom
zwiększony komfort noszenia. Pacjenci 
decydujący się na kompresjoterapię mogą  
teraz cieszyć się poprawą zdrowia i swo-
bodnie nosić wyroby. 
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Technologia SOFTFITTM

zmniejsza znacznie*
ucisk w miejscu mankietu. 

   

 

Podsumowując: 72% pacjentów
podczas noszenia podkolanówek
z technologią SOFTFITTM nie 
odczuwa żadnego ucisku
w okolicy mankietu. To ważna
cecha podnosząca znacznie
komfort noszenia.

 

z technologią SOFTFITTM tradycyjne
podkolanówki

mniejszy
ucisk 

Jak ocenia Pani/Pan podkolanówki uciskowe
pod względem ich tendencji do zsuwania się? (n=47)
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Technologia SOFTFITTM

jest wyraźnie wyżej oceniana,
podkolanówki uciskowe
zdecydowanie mniej opadają.

 

   
 

JOBST®  Opaque SoftFit TM 
 zdecydowanie bardziej pozostają
na miejscu w porównaniu do
noszonych poprzednio wyrobów.

 

Podsumowując: 88% pacjentów
stwierdziło, że podkolanówki
bardzo dobrze lub dobrze 
trzymają się w miejscu.

**Niemieckie badania obserwacyjne na pacjentach (n=47) z CVD (C1-C5), 
  publikacja w opracowaniu

Dzięki technologii JOBST® SOFTFITFT irytujące opadanie podkolanówek należy już do przeszłości.
Co więcej nasze badania obserwacyjne dowodzą: SOFTFITTM daje tak pozytywne odczucia, 
że pacjenci zapominają, że noszą wyroby medyczne.
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+ 26 %*

*p = 0.005
(Wilcoxon
rank-sum test)

*p = 0.012
(Wilcoxon
rank-sum test)

+ 19 %*
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