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THERAPIEN. HAND IN HAND. 

PROFESJONALNA OPIEKA 
I NIEPOWTARZALNY KOMFORT

INFORMACJA O PRODUKCIE



wysoce rozciągliwa 
i przepuszczająca 
powietrze dzianina

 

oznaczone  
kolorem okienka 
rewizyjne

wyraźnie 
zaznaczona pięta 

delikatne dla skóry  
wykończenia pończoch

Wyprofilowanie pięty i stopy, dzianina bez dodatku lateksu, antypoślizgowe  
wykończenie ud dają stabilne dopasowanie wyrobów i utrzymywanie się wyrobu  
na nogach z zachowaniem optymalnego gradientu ciśnienia.

Anatomiczne dopasowanie

Okienko rewizyjne u nasady palców po stronie grzbietowej stopy pozwala na łatwą   
i szybką ocenę bezpieczeństwa.

Okienko rewizyjne w obszarze palców

Comprinet  pro można dobrać dla większości pacjentów: dla obwodów łydek 
(punkt pomiaru C) do 66 cm oraz dla obwodów ud (punkt pomiaru G) do 90 cm.

Szeroki zakres rozmiarów

Comprinet® pro dostępny jest w 10 rozmiarach (5 obwodów i 2 długości)  
dla zapewnienia idealnego dopasowania dla większości pacjentów. Kolorowe  
oznaczenia okienka rewizyjnego ułatwia szybką identyfikację i dobór rozmiaru.

Łatwy dobór rozmiaru

Trwała dzianina Comprinet  pro na bazie włókien poliamidowych gwarantuje ®

kompresję na właściwym poziomie do 10 prań.

Efektywność ekonomiczna

Miękka, przyjazna dla skóry i przepuszczająca powietrze dzianina zapewnia komfort.  
Rozciągliwość wzdłużna i poprzeczna w połączeniu z profilowaniem kształtu nogi   
gwarantuje prawidłowy gradient ciśnienia, nawet w przypadku ekstremalnych kończyn. 

Dwukierunkowa rozciągliwość

Comprinet® pro to pończochy i podkolanówki przeciwzakrzepowe, które skutecznie
zapobiegają zakrzepicy oraz zatorowości płucnej u osób unieruchomionych. Łączą 
skuteczność medyczną i bezpieczeństwo z komfortem i wygodą pacjentów i użytkowników.
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Kompresja w wyrobach Comprinet ® pro wynosi na poziomie kostki około 18 mmHg 
i zmniejsza się stopniowo od części dystalnych do proksymalnych. Skutecznie 
zwiększa przepływ krwi do serca, zapobiega zastojom żylnym i tworzeniu się
zakrzepów w układzie żył głębokich.

Profilaktyka zakrzepicy u pacjentów poddanych zabiegom chirurgicznym
oraz u pacjentów przez dłuższy czas unieruchomionych.

Niedokrwienie (np. zaawansowana choroba tętnic), niekontrolowana, zastoinowa 
niewydolność serca, septyczne zapalenie żył, siniczy obrzęk bolesny.

Od kliku dni (łącznie z nocą) do kilku tygodni.

Stosować tylko po konsultacji lekarskiej w przypadkach: zakażenia skóry,
sączącej dermatozy, reakcje niedostosowania do materiału, zaburzenia wrażliwości, 
u pacjentów przyjmujących leki wazopresyjne, które mogą powodować skurcz 
naczyń obwodowych oraz u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Błąd pomiaru i złe dopasowanie wyrobów mogą wywołać działania niepożądane.
Otwarte rany muszą być zabezpieczone odpowiednim opatrunkiem. 
Należy regularnie dokonywać oceny reakcji neuronaczyniowych wykorzystując 
do tego okienko rewizyjne. 
Co najmniej raz dziennie należy wyroby zdjąć do higieny skóry i inspekcji.
Wyroby powinny być prane co najmniej co trzy dni.

   . 
 

Stopniowalność kompresji

Wskazania

Przeciwwskazania

Czas trwania aplikacji

Względne przeciwwskazania

Inne zalecenia

Krzywa ciśnienia

*  Nominalna kompresja
   (przeciętny obwód kostki)

** Nominalna kompresja
   (przeciętny obwód uda)18 mmHg* 8 mmHg**



pończochy
77% Poliamid
19% Elastan
  4% Neopren

SKŁAD
podkolanówki
80% Poliamid
20% Elastan

70
42

8-
00

00
8-

02
02

/2
01

6

   

  

BSN medical GmbH
Quickbornstraße 24  • 20253

 

Hamburg
 

• Niemcy
 

 

Centrum Flebologii, Przedstawicielstwo w Polsce BSN medical 
ul. Witoszyńskiego 5 • 03-983 Warszawa • Polska
www.jobst.pl  • Tel.: 801 0 111 70 (22 6717167) 

COMPRINET® PRO
PROFESJONALNA OPIEKA I NIEPOWTARZALNY KOMFORT

Tabela rozmiarów

Rozmiar Obwód Długość Maksy-
malny 

obwód uda

Kolor
ozna-

Nr 
katalo-

pończochy (opakowanie: 10 par)

1 small
23–30 cm

regular 64–80 cm 86 cm 4633500

2 long 80–97 cm 86 cm 4633600

3 medium
30–38 cm

regular 64–80 cm 86 cm 4633700

4 long 80–97 cm 86 cm 4633800

5 large
38–46 cm

regular 64–80 cm 86 cm 4638800

6 long 80–97 cm 86 cm 4638900

7 x-large
46–53 cm

xx-large
53–66 cm

regular 64–80 cm 90 cm 7712500

8

9

10

long 80–97 cm 90 cm

regular 64–80 cm 90 cm

long 80–97 cm 90 cm

7712800

7713000

7713100

podkolanówki (opakowanie: 10 par)

1 small 23–30 cm — — 7702600

2 medium 30–38 cm — — 7702700

3 large 38–46 cm — — 7702800

4

5

x-large 46–53 cm — — 7712400

xx-large 53–66 cm — — 7713300

� Kolor oznaczenia

Obwód łydki � Długość nogi
gowyczenia


