Kompression
för sportälskare

JOBST® Sport
Medicinska kompressionsstrumpor

JOBST® Sport

Speciell mikrofiberteknik
för avdunstning hjälper till
att transportera bort fukt
för svala och torra fötter

Moisture
Management

Effektiv lukteliminering
med aktiverade
specialkolfiber

Odor Control

Söm med låg profil
garanterar bärkomforten
under lång tid

Anatomiskt vadderad häl
och sula stöder senorna
för utmärkt komfort när
du idrottar

Extra Flat
Toe Seam

Support Zone

De atletiska kompressionsstrumporna
för snabb fukttransport
Upplev JOBST® Advanced Comfort Technology med JOBST® Sport. Designen hos JOBST®
Sport kompressionsstrumpor är baserad på medicinsk expertis och strumporna har därför en
graderad kompression för att öka blodflödet och minska svullnad. Strumporna är mjuka och
lätta med en stickning som andas, vilket gör att de ger långvarig bärkomfort för alla aktiviteter.

Avdunstning

Strumpa

Avancerad
fukthantering
JOBST® fukthanteringssystem kombinerar
avancerad komfortteknik med aktiverad
kolfiber. Den speciella garnblandningen och
ytbehandlingarna transporterar aktivt bort
fukt från kroppen och genom plagget, där den
snabbt avdunstar för hög komfort och en torr
känsla när du tränar.

Så fungerar JOBST® Sport kompressionsstrumpor under träning
Genom att komprimera extremiteten minskar kompressionsstrumporna
diametern på utvidgade vener, vilket för venklaffarnas sidor närmare
varandra.
I kombination med vadmuskelns pumpverkan ökar detta det venösa blodflödet
till hjärtat. JOBST® Sportstrumpor har också en graderad kompression, där den
smalaste delen på strumpan sitter vid ankeln och stramar åt mindre mot knät,
vilket hjälper vadmusklerna att pumpa blodet mer effektivt.
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Vårt sortiment av
JOBST® Sport
Färger

Rosa/grå

Svart/svart

Vit/grå

Svart/grå

Modell
L

XL

32 – 46 cm

34 – 50 cm

25 – 29 cm

29 – 33 cm

cC
cB

Knähöga

Kompressionsklass
KLASS 1: 15 - 20 mmHg

KLASS 2: 20 - 30 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.

Måttabell
Omkrets i cm:
S

M

L

cC

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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