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Sanitized Silver®

Mikrokapsle
Skintex® AHL

BIO Bavlna
Kompresní třída A  
(10 - 17 mm Hg)

Pro ležící pacienty  
(13 - 18 mm Hg)
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Chladivý gel na nohy
s koenzynem Q10

Avicenum Travel jsou podpůrné lýtkové 
punčochy pomáhající předcházet cestovní 
trombóze. Využijete je zejména při dlou-
hých cestách letadlem, autem, auto-

busem nebo vlakem. Tedy všude tam, kde se během dlouhého 
sezení zvyšuje riziko vzniku krevní sraženiny. Punčochy Avicenum 
Travel obsahují vyživující mikrokapsle Skintex® AHL proti pocitu 
těžkých nohou.

Ponožky Avicenum DiaFit s podílem 90 %  
česané dlouhovlákné bavlny slouží jako 
prevence diabetické nohy. Z tohoto 
důvodu je výrobek vybaven řetízko-
vanou špicí, vaflovým nesvíravým lemem  
a úpravou Sanitized® Silver. Tato úprava 
působí preventivně proti vzniku plísňo-
vých a kvasinkových onemocnění nohou 
a zabraňuje vzniku 
nepříjemných pachů.

Gel je kombinací přírodních výtažků 
z koňského kaštanu, borůvek a rost-
liny gotu kola, které příznivě působí na 
namáhané nohy, posilující cévní stěny  
a pomáhají při prevenci a léčbě křečo-
vých žil.

Antitrombotické  punčochy  Avicenum 
Anti-Trombo jsou určeny pro ležící 
pacienty, u kterých snižují nebezpečí 
vzniku krevních sraženin. Punčochy jsou 
opatřeny kontrolním otvorem v záprstí  
a také ošetřeny antimikrobiální úpravou 
Sanitized® Silver s ionty stříbra.
Dostupné jsou lýtkové a stehenní 
punčochy.

Sanitized® Silver:
Švýcarské antimikrobiální stříbro
Antimikrobiální úprava od renomované švýcarské 
společnosti Sanitized® vyniká svou stálostí a vysokou 
účinností. Ionty stříbra pevně fixované přímo na povrchu vláken 
punčoch spolehlivě účinkují proti širokému spektru bakterií  
a plísní.
Stříbro působí jako deodorant, spolehlivě zabraňuje vzniku nepří-
jemných pachů a přináší svěžest a hygienu. Současně chrání 
textilní vlákna před poškozením a zvyšuje tak trvanlivost výrobku.
Úprava Sanitized® Silver je vysoce stálá, zcela bezpečná vůči 
pokožce i životnímu prostředí a byla úspěšně dermatologicky 
testována.

Mikrokapsle Skintex® Anti-Heavy-Legs (AHL): 
proti pocitu těžkých nohou
Mikrokapsle Skintex® AHL obsahují přírodní 
výtažky, které pomáhají předcházet pocitu těžkých 
nohou, vyživují a hydratují pokožku. Díky mentolu 
též chladí a osvěžují.

• 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.
• Urea hydratuje pokožku a má antimikrobiální účinky.

Mikrokapsle jsou fixovány přímo na povrchu textilních vláken, 
odolají i několikanásobnému praní a účinné látky se uvolňují 
postupně.

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 dotazy odpovídají lékaři, kteří jsou ve svém oboru uzná-
vanými autoritami.

Sedm rad pro prevenci křečových žil
1. Pohyb: Choďte na procházky, běhejte, jezděte na kole nebo 
si zaplavte. Pravidelný pohyb podporuje činnost svalové pumpy 
dolních končetin.
2. Správná životospráva: Dbejte na dostatečný přísun vitamínů  
C a E, vlákniny, vápníku, hořčíku a zinku.
3. Nohy na stole: Najděte si přes den pár chvil a posaďte se  
s nohama ve vyvýšené poloze.
4. Nebraňte cirkulaci krve: Vyvarujte se dlouhého stání nebo 
sezení, dávání nohy přes nohu, nošení příliš těsných kalhot nebo 
vysokých podpatků.
5. Studená sprcha: Dopřejte svým nohám studenou sprchu nebo 
studené obklady.
6. Zacvičte si: I v čekárně nebo kanceláři můžete zkusit kroužit 
kotníky oběma směry, propínat a krčit prsty nohou i celé nárty, 
přitahovat pokrčené nohy k hrudníku a následně je propínat.
7. Podpůrné punčochy: Kompresivní punčochy plní hlavní funkci 
při léčbě a prevenci žilní nedostatečnosti.
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Kompresní třída I  
(18 - 21 mm Hg)

Kompresní třída II  
(23 - 32 mm Hg)

Kompresní třída II  
(23 - 32 mm Hg)

Kompresní třída I  
(18 - 21 mm Hg)

Kompresní třída A  
(10 - 17 mm Hg)

Kompresní třída III  
(34 - 46 mm Hg)

Kompresní třída II  
(23 - 32 mm Hg)

MĚŘENÍ

MÍNUSOVÉ A ULTRAKRÁTKÉ
VELIKOSTI

Zdravotní punčochy Avicenum 360 podpo-
rují správnou funkci žilních chlopní, 
stabilizují krevní oběh a jsou určeny pro 
kompresivní terapii. Optimální rozložení 

tlaku po celé délce punčochy je ověřováno a certifikováno uzná-
vaným německým institutem Hohenstein. Pro snadnější oblékání  
a příjemnější pocit z punčoch jsou do úpletu přidána mikrovlákna. 
Při výběru výrobku Avicenum 360 můžete volit mezi špičkovou 
antimikrobiální úpravou Sanitized® Silver s ionty stříbra nebo vyži-
vujícími mikrokapslemi Skintex® AHL proti pocitu těžkých nohou.
Punčochy jsou zcela nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťov-
nami. Dostupné jsou lýtkové, stehenní punčochy a punčochové 
kalhoty.

Zdravotní punčochy třetí kompresní třídy 
Avicenum 520 jsou zdravotním prostředkem 
pro léčbu chronické žilní nedostatečnosti  
a nadměrných lymfatických otoků. Účinné 

rozložení tlaku po celé délce kompresních punčoch se řídí přesnou 
normou RAL a současně je ověřováno a certifikováno prestižním 
zkušebním ústavem Hohenstein. Pro delší trvanlivost výrobku  
a snížení potivosti nohou je materiál punčoch obohacen o antimi-
krobiální úpravu Sanitized® Silver.
Punčochy jsou částečně či plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. 
Dostupné jsou stehenní a lýtkové punčochy ve variantěs otevřenou 
či uzavřenou špicí.

Kompresivní pažní návlek s rukavicí je určen 
k léčbě lymfatických otoků paží. Materiál 
pažního návleku je doplněn příjemným 
mikrovláknem, povrchová úprava navíc 

obsahuje antimikrobiální Sanitized® Silver, který prodlužuje život-
nost výrobku. Výroba pažních návleků probíhá podle přísné normy 
RAL, jejichž  správná funkce je ověřována klinickými hodnoceními 
na prestižních českých institutech a je certifikována  renomo-
vaným institutem Hohenstein.
Dostupná varianta pažního návleku s rukavicí a bez rukavice.

Punčochy druhé kompresní třídy Avicenum 
360 Cotton obsahují vysoký podíl bavlny 
(60 %) a jejich výroba probíhá podle přísné 
normy RAL. Jsou proto vhodné zejména pro 

pacienty s citlivější pokožkou. V úpletu punčoch Avicenum 360 
Cotton jsou fixovány buď vyživující mikrokapsle Skintex® AHL proti 
pocitu těžkých nohou anebo antimikrobiální stříbro Sanitized® 
Silver. Punčochy jsou současně obohaceny o speciální švýcar-
skou úpravu Deosoft, která zvyšuje savost textilních vláken a lépe 
odvádí pot od těla.
Dostupné jsou lýtkové a stehenní punčochy.

Kompresivní bavlněné podkolenky 
Avicenum 310 přispívají k přidržování 
žilních stěn, účinně zlepšují krevní oběh 
a zabraňují bolestivému otékání dolních 

končetin. Jsou určeny k celodennímu nošení, ke sportovním akti-
vitám a cestování. S ohledem na antimikrobiální úpravu Sanitized® 
Silver, která zamezuje množení nežádoucích mikroorganismů, jsou 
vhodné do prostředí se zvýšenými hygienickými nároky jako zdra-
votnictví, gastronomie či kosmetické a kadeřnické služby.

V případě, že má pacient 
nestandardní velikosti 
končetin, nabízí ARIES výrobu punčochového zboží na míru. Přesné 
proměření provádí odborně zaškolený zdravotnický personál, a to na 
odborných pracovištích lékařů, ve výdejnách zdravotnických potřeb  
či lékárnách. K dispozici jsou stehenní punčochy a pažní návleky na 
míru. Formuláře a podrobnější informace nalezte na www.aries.eu  
v sekci Odborná veřejnost / Kompresivní výrobky na míru . Vypl-
něný formulář opatřený příslušnými podpisy pošlete poštou na 
ARIES, a.s., výrobky na míru, 512 33 Studenec 309 nebo emailem 
na: david.sulc@aries.eu.

Ve spolupráci s odbornými lékaři vznikla nová velikostní řada, kterou 
označujeme znaménkem mínus. Punčochy se zúženým obvodem 
stehna pro pacienty s atypickým tvarem dolní končetiny. Ve vyšším 
věku může u pacientů docházet k úbytku svalové hmoty stehna. 
Při anatomickém nepoměru je nutno vyrobit punčochy na míru 
(formulář žádejte u našich Medical reprezentantů či na info@aries.
eu). 
Může se stát, že i přes pečlivé přeměření doma, v ordinaci i zdravot-
nických potřebách punčochy nesedí a jsou příliš dlouhé. Přestože 
míry odpovídají tabulce. Pro tyto případy je tu novinka ještě krat-
ších punčoch. K velikosti „K - krátká“ tak přibývá „UK - ultra krátká“.  
U této nové velikostní řady jsme výrazně snížili délku punčochy. 
Vyrábíme v provedení krajka a otevřená špice.

Podpůrné punčochy 
Avicenum 70 zlepšují krevní 
oběh, jsou účinnou prevencí 
proti tvorbě křečových žil, 
zabraňují vzniku občasných  
otoků a zmírňují  pocity bolesti   

a  únavy nohou. Výrobky Avicenum 70 jsou 
ošetřeny stálou antimikrobiální úpravou 
Sanitized® Silver s ionty stříbra.

Dostupné jsou lýtkové a stehenní punčochy, punčochy na 
podvazek, punčochové kalhoty a těhotenské punčochové kalhoty.

Zdravotní punčochy první kompresní třídy 
zmírňují projevy počínající žilní nedosta-
tečnosti a pocity únavy  a napětí v nohou. 
Punčochy Avicenum 140 mají zesílenou 

patu, která prodlužuje trvanlivost výrobku. Mikrokapsle Skintex® 
AHL fixované v úpletu vyživují a hydratují Vaši pokožku, působí 
proti pocitu těžkých nohou.
Dostupné jsou punčochové kalhoty, stehenní a lýtkové punčochy. 
Stehenní punčochy jsou v nabídce v silnější variantě s lemem  
a v úpravě Sanitized® Silver. Slabší punčochy jsou v úpravě AHL 
as krajkou. Lýtkové punčochy jsou také k dipozici v silné variantě 
s úpravou Sanitized® Silver a ve slabé alternativě s úpravou AHL.
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