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Varför JOBST® kompressionsstrumpor?
JOBST® kompressionsstrumpor ger önskad kompression 
till dina ben 

Detta genom graderad kompression vilket betyder att 
kompressionen/trycket är högst vid ankeln och avtar sedan upp 
över benen. JOBST® kompressions strumpor bidrar till att förbättra 
blodcirkulationen, lindrar trötta och värkande ben, förebygger 
svullnad och är effektiv behandling vid venösa besvär. 

Strumporna finns i flera olika kompressionsklasser, färger, 
modeller och kvaliteter. Använd dem varje dag, hela dagen och vid 
alla olika tillfällen. 

Välfinnande för dina ben
JOBST® kompressionsstrumpor är unika eftersom de är 
utvecklade specifikt för kvinnor och män som har behov av en 
effektiv graderad kompression, men som kräver stil och komfort.
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JOBST® UltraSheer 
Den mest transparenta och glansfulla 
kompressionsstrumpan

•  Tunn, silkesmjuk och glansfull

•  Mycket god passform

•   Finns också som strumpbyxa för gravida – 
elasticiteten i livet gör att den är skön att använda 
under hela graviditeten

•  Graderad kompression 

•  Innehåll: 75% Nylon, 25% Elastan

Knästrumpa 
(med eller 
utan tå)

Lårstrumpa 
(med eller 
utan tå)

Strumpbyxa Strumpbyxa 
för gravida

Modeller

PANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTYPANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTYPANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTYPANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTY

Klass 2

Klass 3

Kompressionsklass

Klass 1 

Storlekar

Ready to Wear-storlekar

S M L XL

Färger

Svart NaturalVit AntraciteHoney

Espresso Svart 
diamant-
mönstrad

Espresso 
diamant-
mönstrad
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JOBST® Opaque
Mycket mjuk kompressionstrumpa med 
elegant utseende

•   Mjuk, hudvänlig och skön komfort

•  Enkel att ta på

•  Mycket slitstark 

•  Täckande

•  Graderad kompression 

•  Innehåll: 78% Nylon, 22% Elastan

Knästrumpa 
(med eller 
utan tå)

Lårstrumpa 
(med eller 
utan tå)

Strumpbyxa

Modeller

PANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTYPANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTYPANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTY

Svart Natural Honey

Klass 2

Klass 3

Kompressionsklass

Klass 1 

Storlekar

Ready to Wear-storlekar

S M L XL

Färger
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JOBST® forMen
Ribbstickad, komfortabel och snygg 
kompressionsstrumpa

• Rymlig fot gör strumpan behaglig över foten 
 och vristen

•  Sitter mycket bra uppe på lite bredare ben

•  Håller fötterna torra

•  Graderad kompression

•  Passar lika bra för kvinnor som för män

•  Innehåll: 76% Nylon, 24% Elastan

Knästrumpa Lårstrumpa 
(med eller utan tå)

Modeller

PANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTYPANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTY

Svart Khaki

endast i klass 2 och 3

Klass 2

Klass 3

Kompressionsklass

Klass 1 

Storlekar

Ready to Wear-storlekar

S M L XL

Färger
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JOBST® forMen Casual
Modern och stilfull 
kompressionstrumpa för män

• Diskret

•  Slitstark - förstärkt tå och häl 

•  Mjuk och skön

•  Brett knäband håller strumpan uppe

•  Dry Release-garn håller foten torr

•  Passar lika bra för kvinnor som för män

•  Graderad kompression

•  Innehåll: 46% Nylon, 14% Spandex,
 35% Polyester, 5% Ull

Knästrumpa

Modeller

PANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTY

Svart Khaki Navy

Klass 2

Kompressionsklass

Klass 1 

Storlekar

Ready to Wear-storlekar

S M L XL

Färger

Klass 3
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Klass 2

Klass 1 

Klass 3

Storlekar

JOBST® Casual Pattern 
Mjuk kompressionsstrumpa med 
trendigt mönster

• Mjuk hudvänlig med hög komfort

•  Argyle-mönstrade i tre färger

•  Innovativ stickteknik motverkar tryckmärken 
på huden

•  SoftFit-silikonkant

•  Graderad kompression

Knästrumpa

Modeller

PANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTY

Pink Blue Grey

Kompressionsklass

Färger

Ready to Wear-storlekar

S M L XL
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Storlekar

Ready to Wear-storlekar

1 2 3 4 5

JOBST® Travel Socks
Behaglig unisexstrumpa vid resa

• Hjälper till att öka blodcirkulationen i benen

•  Hjälper till att förebygga svullnad och obehag 

•   Hjälper till att redusera risken för blodpropp under 
flygresan

•  Material som andas

•  Graderad kompression

•   Innehåll: 55% Nylon, 33% Bomull, 12% Elastan

Knästrumpa

Modeller

PANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTY

Svart Khaki Navy

Kompressionsklass

Klass 1 

Färger
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JOBST® Sport
Sportig kompressionstrumpa för träning
• Graderad kompression för bättre blodcirkulation

• Mikrofibrer håller fötterna torra och behagliga

•  Strumporna andas och innehåller karbonfibrer 
vilket reducerar eventuell lukt

•  Brett band under knät håller strumporna på plats

• Platt söm över tårna för att undvika skav

• Extra polstring runt akillessenan och under foten 
för att skydda och öka komforten under träning 

• Passar både kvinnor och män

•  Innehåll: 60% Nylon, 10% Elastan, 30% Polyester

Knästrumpa

Modeller

PANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTY

Vit/grå Svart/grå

Klass 2

Kompressionsklass

Klass 1 

Storlekar

Ready to Wear-storlekar

S M L XL

Färger

Rosa/grå Svart
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JOBST® Maternity
Medicinska kompressionsstrumpor 
speciellt framtagna för gravida i vår 
populära Opaque kvalitet
• Mjuk, hudvänlig och skön komfort

•  Integrerade ventilationszoner under fotsulan

•  Specialgarn transporterar bort fukt - för torra 
fötter

•  Strumpbyxan har en elastisk SoftFlex-zon som 
anpassar sig efter den växande magen

•  Graderad kompression

• Innehåll: Nylon och Spandex

•  Innehåll: 60% Nylon, 10% Elastan, 30% Polyester

Knästrumpa

Modeller

PANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTY

Caramel Black

Klass 2

Kompressionsklass

Klass 1 

Storlekar

Ready to Wear-storlekar

S M L XL

Färger

Anthracite Navy

Lårstrumpa Strumpbyxa
PANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTYPANTY THIGH HIGH KNEE HIGHTHIGH HIGH KNEE HIGH 1-LEG PREGNANT PANTY

Cranberry
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Ökad belastning för venerna

Det venösa systemet utsätts för ökad belastning under graviditet. Större 
mängd blod måste transporteras samtidigt som den höga koncentrationen av 
progesteron påverkar venerna negativt. Hormonerna förslappar bindväven, 
vilket är viktigt inför förlossningen, men inte bra för benen. Även den växande 
livmoderns ökade press på venerna vid bäckenet minskar blodets möjlighet att 
komma tillbaka till hjärtat.

Det är vanligt att åderbråck uppstår i samband med graviditet, men ofta går 
de helt eller delvis bort efter förlossningen. Varje ny graviditet ökar risken för 
venösa problem, använd därför kompressionsstrumpor för att förebygga detta.

Graviditet
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b. Ankel (smalast) c. Vad (bredast) g. Lår k. Höft

Small 18–21 cm 28–38 cm 40–62 cm 71–117 cm

Medium 21–25 cm 30–42 cm 46–70 cm 76–127 cm

Large 25–29 cm 32–46 cm 54–78 cm 81–137 cm

X-large 29–33 cm 34–50 cm 60–81 cm 102–166 cm

Small 18–21 cm 28–38 cm 40–62 cm 81–132 cm

Medium 21–25 cm 30–42 cm 46–70 cm 86–142 cm

Large 25–29 cm 32–46 cm 54–78 cm 91–152 cm

X-large 29–33 cm 34–50 cm 60–81 cm 112–180 cm

1 18–21 cm 27–37 cm

2 20–23 cm 30–40 cm

3 22–25 cm 33–43 cm

4 24–27 cm 36–46 cm

5 26–29 cm 39–49 cm

Användarens  mått b. Ankel c. Vad g. Lår k. Höft 
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Måttabell

För knästrumpa – mät ankel (b) och vad (c)
För lårstrumpa – mät ankel (b), vad (c) och lår (g)
För strumpbyxa – mät ankel (b), vad (c), lår (g) och höft (k)
Fotlängd – universal

Kundens namn

Adress

Telefon

Kommentarer
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Friska ben har vener med glatta och elastiska väggar som är perfekta för att anpassa sig 
efter förändringar i trycket i venerna. Venklaffarna hjälper blodet att transporteras i rätt 
riktning – mot hjärtat. En aktiv vadmuskulatur hjälper flödet uppåt.

Om väggarna i venerna har blivit förstörda av åderbråck eller tromboser (blodpropp) 
kommer venerna utvidga sig så att de inte stänger sig som de skall.

I upprest position kan blodet, som egentligen skall transporteras tillbaka till hjärtat, 
stagnera i benen. Trycket i de ytliga venerna, precis under huden, ökar och det uppstår en 
svullnad. Det vanligaste symptomet är trötta och värkande ben, särskilt om man står upp 
längre tid.

Efter ett tag kan det också samlas vätska i fötter och anklar med påföljande ödem. Huden 
över anklarna blir tunnare och missfärgad och det kan utvecklas venösa bensår. Använd 
därför kompressionsstrumpor för att förebygga detta.

Problem med venerna? 

Friska vener Skadade vener
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Terapiguide
Guide för enkel översikt över vilken strumpa som passar ditt behov

Trötta och ömmande ben. Lättare svullnader på ankel, vad och fötter. Lättare åderbråck 
samt åderbråck i samband med graviditet. Efter kirurgi på benen.

Klass 1 – 15-20 mmHg1

Moderata till svåra åderbråck och åderbråck i samband med graviditet. Förebyggande av 
venösa bensår. Kronisk venös insufficiens. Moderata till svåra ödem.

Klass 2 – 20-30 mmHg1

Svåra åderbråck, svåra ödem och lymfödem. Behandling och förebyggande av 
återkommande venösa bensår. Kronisk venös insufficiens.

Klass 3 – 30-40 mmHg1

1) Kompressionstryck genomsnittligt ankelomfång.
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Ta hand om dina  
kompressions strumpor
Strumporna tas på direkt på morgonen och av på kvällen innan du går och lägger dig. 
Använd gärna gummihandskar/diskhandskar med noppor för att ta av och på strumpan. 
Dessa gör det enklare att ta av och på strumpan, samt att det förlänger hållbarheten.

Ta väl hand om dina fötter. Torr och hård hud kan skada strumporna. Använd gärna en fet 
kräm (ej oljebaserad) på kvällen. Smycken och naglar kan också skada strumporna. 

Tvättråd
Strumporna tvättas i 40 grader. Undvik sköljmedel. Det fungerar även 
att tvätta strumporna för hand med ett milt tvättmedel eller schampo, 
men vrid inte ur vattnet, då detta kan förstöra fibrerna i strumpan. 
Torka inte strumporna i direkt solljus.

Generellt
Om strumporna går sönder – försök inte laga dem själv. Det kan påverka kompression och 
passform. Kompressionen håller vid daglig användning i sex månader. Därefter bör man 
byta strumporna, för att vara säker på att kompressionsnivån är korrekt. 

Spara gärna förpackningen eller notera strumpans namn, kompressionsklass och storlek. 
Det gör det enklare vid köp av nästa strumpa.

Lycka till med strumporna.



www.jobstonline.se
Tel: 031-727 98 00
jobst.se@essity.com

Essity Hygiene and Health AB
405 03 Göteborg
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