Kompresivní
punčochové
zboží 2011

Křečové žíly
a kompresivní terapie
Vážení zákazníci,
od okamžiku, kdy naše česká
rodinná ﬁrma Aries upletla svou
první punčochu, uplynulo dvacet
let. Během této doby jsme se vždy
snažili navrhnout pro Vás kvalitní
zboží, vybrat ty nejlepší materiály,
pečlivě je zpracovat a přidat k nim
ještě něco navíc. Antimikrobiální
stříbro, mikrokapsle, mikrovlákno
nebo třeba ovíjenou Lycru.
Naše zkušenosti a náš přístup jsme
zúročili i v sortimentu podpůrného
a zdravotního kompresivního zboží.
Záleží nám totiž na tom, abyste své
punčochy opravdu nosili a cítili se
v nich dobře.
Ladislav Šulc
Majitel a ředitel
společnosti Aries, a.s.

Křečové žíly jsou problémem, který
ve vyspělých evropských zemích postihuje 40 % žen a 20 % mužů.
Onemocnění žilního systému je dlouhodobou nemocí, jež vyžaduje úpravu
životního stylu a téměř stálou léčbu.
Základem této léčby je kompresivní
terapie.
Křečové žíly (varixy) vznikají na základě
dědičnosti, dalšími faktory jsou statická
zátěž, sedavé zaměstnání, stáří, nedostatek pohybu, obezita nebo gravidita.
Kromě těchto faktorů se na poškození
žilních chlopní často podílí také zánět.

Kompresivní punčochové zboží
Princip ochrany žil pomocí punčochového zboží spočívá v tom, že v oblasti
kotníku je vytvořen určitý tlak, který
se směrem k pasu postupně snižuje. Je
ověřeno, že takové přidržování žilních
stěn v dolních částech nohou účinně
zlepšuje krevní oběh a podporuje návrat krve k srdci. Nohy Vás potom díky
kompresivním punčochám nebolí a Vy
se cítíte lépe a v dobré kondici.

B
A

V důsledku poruchy funkce žilního
systému se objevují známky chronické
žilní nedostatečnosti, například křečové
žíly, otoky dolních končetin, hemosiderinová pigmentace, žilní bércové vředy
a další.
A - postižená žíla
B - zdravá žíla
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Sedm rad pro prevenci
křečových žil
Tak jako u řady jiných onemocnění,
i v případě prevence křečových žil hraje
důležitou úlohu Váš životní styl. Nabízíme Vám několik jednoduchých rad, jak
pro své zdraví něco udělat.

 Pohyb: Choďte na procházky, běhejte, jezděte na kole nebo si zaplavte.
Pohyb podporuje činnost svalové pumpy
Vašich dolních končetin a tím i krevní
oběh.

 Jídelníček: Dbejte na dostatečný
přísun vitamínů C a E, vlákniny, vápníku,
hořčíku a zinku.
 Nohy na stole: Najděte si přes den
pár chvil a posaďte se s nohama ve vyvýšené poloze. Podpoříte tak krevní
oběh v dolních končetinách.

Žilní poradna
 Studená sprcha: Dopřejte svým
nohám studenou sprchu nebo studené
obklady.
 Zacvičte si: Zkuste kroužit kotníky
oběma směry, propínat a krčit prsty
nohou a celé nárty, přitahovat pokrčené
nohy k hrudníku a následně je propínat
nebo v lehu na zádech šlapat jako
na kole. Některá z těchto cvičení můžete
dělat i v kanceláři nebo čekárně.

Trápí Vás bolení nohou, otoky nebo
křečové žíly? Potřebujete poradit
s léčbou nebo prevencí? Chtěli byste
se zeptat špičkového odborníka?
Navštivte naši Žilní poradnu na webových stránkách www.zilni-poradna.cz.
O problémech zde srozumitelně píší
a na Vaše přímé dotazy nestranně odpovídají lékaři, kteří jsou ve svém oboru
uznávanými autoritami.

 Podpůrné punčochy: Noste podpůrné punčochy nebo podkolenky. Kvalitní
podpůrné zboží dnes již na první pohled
nerozeznáte od běžných punčoch a nabídka je široká. Vždy se však ujistěte,
že Vámi zvolený model má lemy nebo
krajky, které neškrtí, nezpůsobují otlaky
a nebrání cirkulaci krve.

 Nebraňte cirkulaci krve: Vyvarujte
se dlouhého stání nebo sezení, dávání
nohy přes nohu, nošení příliš těsných
kalhot nebo vysokých podpatků.
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MATERIÁLY A KVALITA

Materiály a kvalita

Mikrovlákno

Na kvalitu dbáme od samého začátku.
Proto pro Vás navrhujeme kvalitní
zboží, vybíráme ty nejlepší materiály,
pečlivě je zpracováváme a snažíme se
přidat ještě něco navíc.

Mikrovlákno je příze spředená z vysokého počtu tenoučkých ﬁlament (kapilár).
Deset kilometrů jedné takové ﬁlamenty
neváží ani celý gram.

Nylon je základem punčochy. Ve výrobcích Avicenum proto používáme pouze
značkovou polyamidovou přízi PAD
6.6 od předních výrobců ze Švýcarska,
Itálie a Francie.
Lycra® se stala synonymem pro elestan.
V punčochách Avicenum pomocí ní
vytváříme požadovanou kompresi.
Lycra® je garantem kvalitního, funkčního a trvanlivého výrobku.
Certifikáty nezávislých institucí doplňují náš přísný interní systém kvality.
Například při vývoji punčoch Avicenum
360 na naše vlastní náročné testování
vždy navazují certifikace v renomovaném německém institutu Hohenstein
a klinická hodnocení na prestižních institutech a klinikách v České republice.
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Výrobky z mikrovlákna jsou velice
příjemné na omak, pohodlně se nosí,
lépe sají a odvádějí pot, mají moderní
sametový nádech a vyznačují se delší
trvanlivostí.
To vše jsou důvody, proč mikrovlákno
používáme ve všech našich punčochách
druhé kompresní třídy. Tedy i tam, kde
je často považováno za nadstandard.

Mikrovlákno

Ovíjená Lycra®

Lemy a krajky

Tělové barvy

Holé vlákno elastanu může dráždit citlivou pokožku. Proto jej ovíjíme ochranným vláknem. Dokonce dvojitě. Ovinutí
zabraňuje přímému styku elastanu
s pokožkou a zvyšuje komfort nošení. Při
každodenním používání rozdíl poznáte.
Nešetříme a dvojitě ovinutou Lycru
používáme ve všech výrobcích Avicenum. Proto se vnitřek našich punčoch
neleskne. A proto se naše punčochy
dobře nosí.

8001
natura

Vlákno Lycra®

8002
bronz

8003
sahara

8005
tabák

9999
černá

0000
bílá

Kouřové barvy

Naše lemy a krajky nejsou jen estetickým zakončením punčochy. Důsledně
dbáme na jejich funkčnost a pohodlnost, neustále je zdokonalujeme a pečlivě testujeme.
Naše krajka obsahuje příčně vložené
lamely, které zamezují jejímu nepříjemnému shrnování. Důkladně jsme přemýšleli také nad rozmístěním silikonu.
Díky tomu punčocha dobře drží na noze
a pokožka se nadbytečně nepotí.

Dvojité ochranné vlákno

Barvy zboží Avicenum

Lem je optimální volbou pro pacienty
s velice citlivou pokožkou. V novém roce
se můžeme pochlubit nejširším lemem
na trhu. Ten dokonale drží, ale na noze
jej téměř nepocítíte.

7006
7007
šedohnědá antracit

Co je to DEN?
Denier (DEN) vyjadřuje sílu použitého
textilního vlákna. Čím je číslo vyšší, tím
silnější (méně průhledný) je výrobek.
Fyzikálně je denier deﬁnován jako délková hmotnost vlákna. Označuje, kolik
gramů váží devět kilometrů použité
příze.
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PÉČE A POHODLÍ

Mikrokapsle Skintex®:
Proti pocitu těžkých nohou („bylinky“)
Mikrokapsle jsou drobné chitosanové skořápky vyráběné
z výtažků ze schránek mořských garnátů. Uvnitř v sobě nesou pečlivě vybrané účinné látky.
Ve zboží Avicenum fixujeme kapsle přímo na povrchu textilních vláken, kde dochází ke kontaktu s pokožkou a kde je
jejich působení nejúčinnější. Díky pevné vazbě kapsle odolají
i opakovanému praní. Během nošení punčoch však postupně
praskají a uvolňují účinné látky. Dlouhodobě tak pečují
o zdraví a dobrou kondici nohou. Rozdíl je skutečně znatelný.
Od prvního okamžiku.

Značkové německé mikrokapsle
Skintex® AHL (Anti-Heavy-Legs) pomáhají předcházet pocitu těžkých nohou,
vyživují a hydratují pokožku a díky
obsahu mentolu též chladí a osvěžují.
Říkáme jim též „bylinky“.
Grapefruit pomáhá obnově kožních
buněk.
Citron dodává svěžest a vitalitu.
Mentol osvěží a zchladí.
Tymián jemně dezinﬁkuje pokožku.
Cypřiš podporuje krevní oběh a omezuje
nadměrné pocení.

Mikrokapsle Skintex® na textilních vláknech
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Urea hydratuje
pokožku a má
antimikrobiální
účinky.

Sanitized® Silver: Švýcarské
antimikrobiální stříbro
Sanitized® Silver
je špičková
antimikrobiální
úprava od renomované švýcarské společnosti
Sanitized®.
Vyniká svou stálostí, naprostou nezávadností a vysokou
účinností. Pracuje na bázi iontů stříbra
a neobsahuje potenciálně problematické nanostříbro.
Úprava Sanitized® Silver je ve výrobcích
Avicenum aplikována přímo na povrchu
textilních vláken, tedy tam, kde dochází
k množení bakterií a plísní. Stříbro spolehlivě účinkuje proti širokému spektru
mikroorganismů. Ionty pronikají jejich
buněčnou stěnou a zamezí přísunu
kyslíku a živin. Spolehlivě tak zabrání
dalšímu množení a vzniku kolonií, které
jsou často rezistentní i vůči běžnému
pracímu cyklu.

DeoSoft:
Dotek hebkosti
Působení stříbra
na bakterie

Ve vlhkém prostředí ionty stříbra
lokalizují a deaktivují bakterie

DeoSoft je
nová úprava,
kterou jsme
pro Vás objevili
ve Švýcarsku.
Díky DeoSoftu jsou naše punčochy ještě
měkčí a hebčí. Přípravek současně
zvyšuje savost textilních vláken, která
nyní lépe odvádějí pot a vlhkost od těla.
Výsledkem je větší pohodlí při nošení
punčoch.
MOISTURISING
MANAGMENT

Stříbro díky tomu působí jako deodorant, zabraňuje vzniku nepříjemných
pachů a zpříjemňuje každodenní nošení
punčoch. Současně chrání textilní vlákna
před poškozením a zvyšuje trvanlivost
výrobku.
Úprava Sanitized® Silver je vysoce stálá,
zcela bezpečná pro lidský organismus
i životní prostředí a byla úspěšně dermatologicky testována.

Úpravu DeoSoft nově aplikujeme
na všechny výrobky Avicenum 360
s mikrokapslemi AHL. Efekt je stálý
a odolává praní.
DeoSoft zajišťuje lepší odvádění potu a vlhkosti od těla.

Společnost Aries garantuje, že ve výrobcích Avicenum nepoužívá nanostříbro.
Neupravené vlákno

Upravené vlákno
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AVICENUM 70

Zesílená pata

Kompresní třída A
(10-14 mmHg)
Podpůrné punčochové zboží Avicenum 70 zlepšuje krevní oběh, je účinnou prevencí proti tvorbě
křečových žil, zabraňuje vzniku občasných otoků
a zmírňuje pocity bolesti a únavy nohou.

Podpůrné cestovní podkolenky
Travel se zesílenou patou
a mikrokapslemi Skintex® AHL

Při každodenním nošení oceníte také švýcarské
antimikrobiální stříbro Sanitized® Silver.

Barvy:

Velikosti:

Balení:

76 % Nylon, 24 % Lycra

23-25
25-27
27-29
29-31
8002
9999
0000 – pouze u velikosti 25-27
7007 – není u velikosti 29-31
1 pár v krabičce
20 krabiček v kartonku

Prevence
Ovíjená Lycra®
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Antimikrobiální
stříbro

Mikrokapsle
Skintex® AHL

0000 8002 7007 9999

0000 9999

8001 8003 7006

Podpůrné podkolenky
Velikosti:
Barvy:

Balení:

23-25
25-27
27-29
8001
8003
7006
9999
0000 – pouze u velikostí 23-25
a 25-27
1 pár v krabičce
30 krabiček v kartonku

Podpůrné samodržící punčochy
s krajkou

Podpůrné těhotenské
punčochové kalhoty

Velikosti:

Velký přední 164-170/124-132
klín:
170-176/124-132
176-182/124-132
Barvy:
8001
9999
Balení:
1 kus v krabičce
10 krabiček v kartonku

Barvy:
Velikosti:
Barvy:
Balení:

25 27
(obvod stehna 50-60 cm)
8001
8003
7006
9999
27-29
(obvod stehna nad 60 cm)
8001
9999
1 pár v krabičce
10 krabiček v kartonku

8003

Podpůrné punčochy na podvazek
Velikosti:
Barvy:
Balení:

25
27
8003
1 pár v krabičce
15 krabiček v kartonku

8001 8003 7006 9999

8001 9999
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AVICENUM 70

Zesílená pata

Podpůrné punčochové kalhoty
Malý klínek: 158-164/100
164-170/108
170-176/108-116
176-182/108-116
Velký klín:
158-164/116-124
164-170/116-124
170-176/116-124
176-182/116-124
Barvy:
8001
8003
9999
8005 – není u velikostí:
MK 170-176/108-116
VK 176-182/116-124
7007 – není u velikosti:
VK 176-182/116-124
Balení:
MK: 15 krabiček v kartonku
VK: 10 krabiček v kartonku

Podpůrné punčochové kalhoty
se zesílenou patou
Malý klínek:
Velký klín:
Barvy:
Balení:

Prevence
8001 8003 8005 7007 9999
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8001 8003 9999

158-164/100
164-170/108
170-176/108-116
176-182/108-116
158-164/116-124
164-170/116-124
170-176/116-124
176-182/116-124
8001
8003
9999
1 kus v krabičce
15 krabiček v kartonku

Velikosti výrobků
Avicenum 70
a Goldwear Support
Kompresní třída A
(10-14 mmHg)
Pánské podpůrné punčochové
kalhoty Goldwear zlepšují krevní
oběh, jsou účinnou prevencí proti
tvorbě křečových žil, zabraňují
vzniku občasných otoků a zmírňují
pocity bolesti a únavy nohou.

Pánské podpůrné punčochové
kalhoty se zesílenou patou

Při každodenním nošení oceníte
také švýcarské antimikrobiální
stříbro Sanitized® Silver.

Barvy:
Balení:

Velikosti:

170/80 (S)
176/88 (M)
182/96 (L)
188/102 (XL)
194/108 (XXL)
8003
9999
1 kus v krabičce
10 krabiček v kartonku

Správnou velikost zboží Avicenum 70
a Goldwear Support stanovíte velice
snadno. U podkolenek a stehenních
punčoch používáme standardní konfekční velikosti. U punčochových kalhot
uvádí první číslo v označení velikosti
výšku postavy, druhé číslo obvod boků
(u pánských modelů obvod pasu). Obě
míry jsou udávány v centimetrech.

Víte, že…

76 % Nylon, 24 % Lycra

v podpůrných punčochách od ﬁrmy
Aries létají letušky českých leteckých
dopravců?

Ovíjená Lycra®

Antimikrobiální
stříbro

8003 9999
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AVICENUM 140

Kompresní třída I
(15-21 mmHg)

8001 9999

Zdravotní punčochové zboží první kompresní
třídy zmírňuje projevy počínající žilní nedostatečnosti a pocity únavy a napětí v nohou.
Mikrokapsle Skintex® AHL ﬁxované v úpletu vyživují a hydratují Vaši pokožku a působí proti pocitu
těžkých nohou. Trvanlivost výrobku výrazně prodlužuje zesílená pata.

Podpůrné lýtkové punčochy JEMNÉ
s mikrokapslemi Skintex® AHL
Velikosti:
Barvy:
Balení:

1K 1D 2K 2D 3K 3D
8001
9999
1 pár v krabičce
20 krabiček v kartonku

64 % Nylon, 36 % Lycra
8001 9999

Podpůrné lýtkové punčochy SILNÉ
s mikrokapslemi Skintex® AHL

Prevence
a léčba
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Velikosti:
Barvy:
Balení:
Mikrovlákno

Ovíjená Lycra®

Mikrokapsle
Skintex® AHL

1K 1D 2K 2D 3K 3D
8001
9999
1 pár v krabičce
20 krabiček v kartonku

Velikosti výrobků
Avicenum 140

8001 9999

Podpůrné stehenní samodržící punčochy s mikrokapslemi Skintex® AHL
Velikosti:
Barvy:
Balení:

1K 1D 2K 2D 3K 3D
8001
9999
1 pár v krabičce
10 krabiček v kartonku

Pro určení správné velikosti výrobků Avicenum 140, prosím, postupujte
podle níže uvedené tabulky a obrázku.
Měření provádějte nejlépe po ránu. Změřte na noze všech šest bodů,
které vyžaduje tabulka velikostí. Umístění na noze ilustruje obrázek.

Měřený obvod v bodě

Podpůrné punčochové kalhoty
s mikrokapslemi Skintex® AHL
Malý klínek:
Velký klín:
Předozadní klín:
Barvy:
Balení:

1K 1D
2K 2D
3K 3D
8001
9999
1 kus v krabičce
10 krabiček v kartonku

2

3

t … obvod pasu

80

90

100

h … obvod boků
g … obvod stehna
(5 cm pod rozkrokem)

110

120

130

50 – 55

55 – 60

60 – 66

f … obvod stehna
(ve středu stehna)

8001 9999

t

Velikost
1

46 – 50

50 – 54

54 – 58

34 – 37

37 – 40

40 – 44

24 – 27

27 – 30

d … obvod pod kolenem
b … obvod nad kotníkem 22 – 24

Výška nohy mezi body A-G u punčochových kalhot
a stehenních punčoch:
do 70 cm
… varianta K
nad 70 cm … varianta D
Výška nohy mezi body A-D u lýtkových punčoch:
do 37 cm
… varianta K
nad 37 cm … varianta D

h

G

g

f
e
d

D

a
b
b1
c
d
e
f
g

c
b1

h
t

obvod chodidla
obvod nad kotníkem
obvod 10 cm nad kotníkem
obvod lýtka
obvod pod kolenem
obvod nad kolenem
obvod stehna
(ve středu stehna)
obvod stehna
(5 cm pod rozkrokem)
obvod boků
obvod pasu

b

A

a
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AVICENUM 360

Kompresní třída II (23-32 mmHg)
Zdravotní punčochy druhé kompresní třídy podporují správnou funkci žilních chlopní, stabilizují krevní
oběh a jsou nenahraditelnou součástí kompresivní
terapie. Jejich správná funkce je ověřována a certiﬁkována prestižním německým institutem Hohenstein.
60 % Nylon, 40 % Lycra

Antimikrobiální
stříbro

Kompresivní
terapie
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MOISTURISING
MANAGMENT

Mikrovlákno

Ovíjená Lycra®

DeoSoft

Mikrokapsle
Skintex® AHL

Zdravotní lýtkové punčochy
s antimikrobiálním stříbrem
Sanitized® Silver

Zdravotní stehenní samodržící
punčochy s krajkou s antimikrobiálním stříbrem Sanitized® Silver

Zdravotní stehenní punčochy
s lemem s antimikrobiálním stříbrem
Sanitized® Silver

Velikosti:

Velikosti:

Velikosti:

Provedení:
Barvy:
Balení:
Kód VZP:

1 2 3 4
(K – krátká, D – dlouhá)
se špicí / bez špice
8001
9999
1 pár v krabičce
0045774

Provedení:
Barvy:
Balení:
Kód VZP:

1 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+
(K – krátká, D – dlouhá)
se špicí / bez špice
8001
9999
1 pár v krabičce
0045776

Provedení:
Barvy:
Balení:
Kód VZP:

1 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+
(K – krátká, D – dlouhá)
se špicí / bez špice
8001
9999
1 pár v krabičce
0045786

8001 9999

8001 9999

8001 9999

Zdravotní lýtkové punčochy
s mikrokapslemi Skintex® AHL

Zdravotní stehenní samodržící punčochy
s krajkou s mikrokapslemi Skintex® AHL

Zdravotní punčochové kalhoty
s antimikrob. stříbrem Sanitized® Silver

Velikosti:

Velikosti:

Malý klínek: 1 2
Velký klín:
3 4
(K – krátká, D – dlouhá)
Provedení: se špicí
Barvy:
8001
9999
Balení:
1 kus v krabičce
Kód VZP:
0192090

Provedení:
Barvy:
Balení:
Kód VZP:

1 2 3 4
(K – krátká, D – dlouhá)
bez špice
8001
1 pár v krabičce
0045773

Provedení:
Barvy:
Balení:
Kód VZP:

MOISTURISING
MANAGMENT

8001

1 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+
(K – krátká, D – dlouhá)
bez špice
8001
1 pár v krabičce
0045775

MOISTURISING
MANAGMENT

8001

8001 9999
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AVICENUM 360 COTTON

Cotton
Kompresní třída II (23-32 mmHg)
Zdravotní punčochy druhé kompresní třídy s vysokým podílem bavlny (60 %) jsou vhodné zejména pro pacienty s citlivou pokožkou. Bavlna
je doplněna příjemným mikrovláknem a dvojitě
ovíjenou Lycrou®.
Punčochy Avicenum 360 Cotton podporují správnou funkci žilních chlopní, stabilizují krevní oběh
a jsou určeny pro kompresivní terapii. Jejich výroba probíhá podle přísné normy RAL a správná
funkce je ověřována a certiﬁkována prestižním
německým institutem Hohenstein.

Mikrokapsle
Skintex® AHL

60 % Cotton (bavlna), 35 % Lycra, 5 % Nylon

Kompresivní
terapie

MOISTURISING
MANAGMENT

Mikrovlákno
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Ovíjená Lycra®

Bavlna

DeoSoft

Zdravotní lýtkové punčochy s bavlnou a mikrokapslemi Skintex® AHL

Velikosti výrobků
Avicenum 360

Velikosti:

Při určování velikosti, prosím, věnujte
pozornost měření. Závisí na něm správná
funkce punčochy.

Provedení:
Barvy:
Balení:
Kód VZP:

1 2 3 4
(K – krátká, D – dlouhá)
bez špice
8001
1 pár v krabičce
0161106

MOISTURISING
MANAGMENT

8001

Zdravotní stehenní samodržící punčochy s krajkou s bavlnou a mikrokapslemi Skintex® AHL
Velikost:
Provedení:
Barvy:
Balení:
Kód VZP:

1 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+
(K – krátká, D – dlouhá)
bez špice
8001
1 pár v krabičce
0161108
MOISTURISING
MANAGMENT

8001

t

Měření provádějte po ránu. V průběhu
dne noha natéká. Změřte všechny body,
které vyžaduje tabulka velikostí. Umístění
na noze ilustruje obrázek.

h

G

e

Nesnažte se ulevovat sobě nebo pacientovi volbou větší punčochy než je třeba.
Taková punčocha nepomůže.

1

g

f

d
Při volbě velikosti jsou nejdůležitější
hodnoty, které mají v tabulce šedé pozadí.
Ujistěte se, že zde bude punčocha dokonale sedět.
b1

Velikost

a
b
b1
c
d
e
f

D

g
h
t

c

obvod chodidla
obvod nad kotníkem
obvod 10 cm nad kotníkem
obvod lýtka
obvod pod kolenem
obvod nad kolenem
obvod stehna
(ve středu stehna)
obvod stehna
(5 cm pod rozkrokem)
obvod boků
obvod pasu

Krátká
(K)

Dlouhá
(D)

Délka A – D

34 – 38

39 – 43

Délka A – G

62 – 71

71 – 82

b

A

a

Obvod nohy v měřených bodech
a

b

b1

c

d

e

f

g

h

t

19 – 25

20 – 23

25 – 30

32 – 38

31 – 37

33 – 39

40 – 48

47 – 57

110

80

120

90

130

100

1+

19 – 25

20 – 23

25 – 30

32 – 38

31 – 37

33 – 39

48 – 56

57 – 67

2

22 – 28

23 – 26

28 – 33

35 – 41

34 – 40

36 – 42

45 – 53

52 – 62

2+

22 – 28

23 – 26

28 – 33

35 – 41

34 – 40

36 – 42

53 – 61

62 – 72

3

25 – 31

26 – 29

31 – 36

38 – 44

37 – 43

39 – 45

49 – 57

57 – 67

3+

25 – 31

26 – 29

31 – 36

38 – 44

37 – 43

39 – 45

57 – 65

67 – 77

4

28 – 34

29 – 32

34 – 39

41 – 47

40 – 46

42 – 48

53 – 61

62 – 72

4+

28 – 34

29 – 32

34 – 39

41 – 47

40 – 46

42 – 48

61 – 69

72 – 82
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AVICENUM ANTI-TROMBO
Pro ležící
pacienty
18

Antitrombotické zdravotní
lýtkové punčochy

Proti trombóze (13-18 mmHg)

Velikosti:
Barvy:
Balení:

S M L XL XXL
0000
1 pár v sáčku

Antitrombotické punčochy jsou určeny pro ležící
pacienty, u kterých snižují riziko vzniku krevních
sraženin. Punčochy jsou ošetřeny švýcarským
antimikrobiálním stříbrem Sanitized® Silver.
70 % Nylon, 30 % Lycra

0000

Antitrombotické zdravotní
stehenní punčochy
Velikosti:
Barvy:
Balení:

Mikrovlákno

Ovíjená Lycra®

Antimikrobiální
stříbro

0000

S M L XL XXL
0000
1 pár v sáčku

Velikosti výrobků
Avicenum Anti-Trombo

GEL

Měřený obvod v bodě

Velikost

b

d

g

S

17 – 20

28 – 34

41 – 54

M

20 – 23

31 – 37

48 – 61

L

23 – 26

34 – 40

55 – 68

XL

26 – 29

37 – 43

62 – 75

XXL

29 – 32

40 – 46

69 – 82

t
h

G

g

f
e
d

D
c

b1

b

A

a

a
obvod chodidla
b obvod nad kotníkem
b1 obvod 10 cm
nad kotníkem
c
obvod lýtka
d obvod pod kolenem
e
obvod nad kolenem
f
obvod stehna
(ve středu stehna)
g
obvod stehna
(5 cm pod rozkrokem)
h obvod boků
t
obvod pasu

Chladivý gel na nohy s koňským
kaštanem a koenzymem Q10
Chladivý gel na nohy s koňským kaštanem a koenzymem Q10 je kombinací
rostlinných výtažků, které příznivě působí
na namáhané nohy a svaly a napomáhají
při prevenci a léčbě křečových žil.


Udržuje pokožku zdravou a pružnou



Posiluje cévní stěny a pomáhá
odstraňovat otoky



Podporuje krevní oběh

Koenzym Q10 omlazuje pokožku
a podporuje její regeneraci.
Koňský kaštan příznivě působí na stav
cévních stěn a pomáhá odstraňovat
otoky.

Proces mikronizace, využitý při přípravě
gelu, zajišťuje lehké roztírání, snadné
vstřebávání aktivních látek a maximální
účinek užití.
Gel byl testován a certiﬁkován Státním
zdravotním ústavem v Praze.

Avicenum Gel
Balení: tuba, 75 ml

Borůvky obsahují antioxidanty, které zlepšují proudění krve v žilách a kapilárách.
Výtažek z rostliny gotu kola podporuje
krevní oběh a zvyšuje pružnost pokožky.
19

ARIES, a.s.
512 33 Studenec u Horek 309
Objednávky:

Medicínští reprezentanti:

Expediční středisko Studenec
Po – Pá
6:00 – 17:00

Praha
Brno
Plzeň
Hr. Králové

Ing. Jana Vanclová
Zelená linka: 800 112 595
Fax:
800 113 595
Mobil:
605 711 777
602 453 003
E-mail:
expedice@aries.eu

Oddělení péče o zákazníka:
Iva Šulcová
Zelená linka:
Telefon:
Fax:
E-mail:

800 111 595
481 595 111
481 595 481
aries@aries.eu

www.aries-medico.cz

Lenka Formanová
Dita Divácká
Eva Polášková
Klára Mikšovská

605 299 502
605 299 519
605 299 508
605 299 516

Obchodní zástupci:
Studenec
Praha
Brno
Ostrava
Plzeň

Adam Bartoň
Lenka Formanová
Pavel Utíkal
Miroslav Pavelec
Libuše Rozumová

605 299 501
605 299 502
605 299 503
605 299 504
605 299 505

