Kompression för dem

som följer sitt

eget mönster
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®

JOBST Casual Pattern
Argyle-mönstrade
medicinska kompressionsstrumpor

JOBST®
Casual Pattern
Materialblandning med naturlig
bomull och mjuk kant ger
komfort som varar hela dagen

Cotton
Cotton

Innovativ sticksekvens ger
färre tryckmärken på benen

Minimal pressure
marks

En blandning av mjuka
garner ger hög bärkomfort

Soft
Touch
Soft Touch

Gör att luften kan cirkulera,
vilket ökar följsamheten

Breathable
Breathable

Kompressionsstrumpan med ett avslappnat
utseende och ett trendigt mönster
Ger hög komfort och trendigt utseende utseende oavsett klädstil.
JOBST Casual Pattern-strumporna har ett snyggt argyle-mönster och tillverkas med vår
unika stickningssekvens* som ger färre tryckmärken på benen än andra argyle-mönstrade
kompressionsprodukter. Det mjuka garnet med hög andningsförmåga finns i tre trendiga färger
och är ett alternativ till klassiska kompressionsstrumpor. Strumporna är sköna att ha på sig
och det strumpliknande utseendet smälter in bra i vardagen.

Produktjämförelse efter att ha använt strumporna**

Färre lösa ändar innebär
färre tryckmärken
JOBST Casual Pattern för ökad komfort:
Vår unika sticksekvens hjälper till att
minimera tryckmärken.

JOBST CASUAL PATTERN
Minimala tryckmärken
med JOBST Casual Patternstrumpor

ANDRA ARGYLE-STRUMPOR
Typiska tryckmärken med
konventionellt mönstrade
kompressionsstrumpor

På kompressionsstrumpor med
konventionella mönster gör garnet
som skapar mönstret att det finns lösa
ändar på insidan av strumpan. Dessa
ger märken på huden efter användning.

Håll stilen i alla lägen – naturfiber av högsta kvalitet gör att
JOBST Casual Pattern-strumporna känns lika bra på som de
är snygga.
JOBST Casual Pattern kompressionsstrumpor är snygga även till ledig klädsel.
Tack vare blandningen av mjuka, naturliga fibrer känns de som en vanlig strumpa.
Den högkvalitativa fiberblandningen med ekologisk bomull gör att JOBST Casual
Pattern är bekväma att ha på sig hela dagen.

* Ansökt om patent
** Schematiskt diagram

JOBST® Casual Pattern
En rad olika färger för
den där speciella looken
Färger

Pink

Blue

Grey

Modell
L
1/2

XL

16 “) 32 – 46 cm (12 “ – 18 “) 34 – 50 cm (133/8“ – 195/8“)

97/8“)

1/2

1/8

25 – 29 cm (10“ – 113/8“)

cC
cB

29 – 33 cm (111/2“ – 13“)

Knästrumpa

Kompressionsklass
KLASS 1: 15 - 20 mmHg

KLASS 2: 20 - 30 mmHg

KLASS 3: 30 - 40 mmHg

För trötta, tunga ben med en
tendens att svälla och för patienter
med mindre åderbråck.

För åderbråck och ödem. Kan
användas för tilläggshantering av
ytlig tromboflebit, efter kärlkirurgi
och efter skleroserande terapi.

För ödem och förebyggande
av återkommande venösa sår.
Kan användas för att hantera
kronisk venös insufficiens
med dess följdverkningar, som
hudförändringar och venösa sår.

Måttabell
Omkrets i cm. JOBST Casual Pattern finns i 4 unisex-storlekar och passar både kvinnors och mäns ben.
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28 – 38 cm

30 – 42 cm

32 – 46 cm

34 – 50 cm

cB

18 – 21 cm

21 – 25 cm

25 – 29 cm

29 – 33 cm
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