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Wyroby uciskowe - podkolanówki i pończochy przeciwżylakowe 

 

Przygotowaliśmy dla Państwa szeroką gamę wyrobów uciskowych:  
podkolanówek i pończoch przeciw żylakowych. 
 
Pomiar 

▪ Pomiaru dokonujemy rano, po nocnym odpoczynku. 
▪ Miarką krawiecką mierzymy zaznaczone na rysunku (poniżej) obwody. Ostatni z nich AG znajduje się 5 

cm poniżej pachwiny, w miejscu w którym kończą się pończochy lub AD w  
przypadku podkolanówek. 

▪ Następnie w pozycji stojącej lub leżącej mierzymy długość od ziemi do opisanego  
wyżej punktu AG lub AD w przypadku podkolanówek. 

▪ Po dokonaniu pomiaru, prosimy o telefon kom. +48 570 758 888 lub +48 41 344 44 88. 
w godzinach 8.00-19.00 w dni powszednie lub wysłanie recepty pocztą lub na adres  
mailowy: plusmed.kielce2@gmail.com 

 
 
 

Waga: 

 

............................................... 

Wzrost: 

 

............................................... 

Wiek: 

 

....................................... 

 
Nazwa produktu: 

................................... 

Klasa ucisku:         

 I.         II.      III.       

 

 ODK.  PALCE      ZAK. PALCE   

Pończochy 

Samonośne z koronką/lamówką                         

                                                    

       

 

 

 

 

  

   Wymiary długości 

 Rajstopy A-T ………………..… cm 

 Pończocha z paskiem AG-HB…………..… cm  

 Prawa        Lewa     

 Pończochy A-G ………………..… cm     

 Pończochy krótkie A-F ………………...… cm 

 Podkolanówki A-D ………………..… cm 

 Opaska elastyczna A-B ………………..… cm 

               na kostkę 

 Opaska elastyczna D-F ………………..… cm 

               na kolano 

 Długość stopy   ……………….. cm 

 

 Wymiary obwodów      Lewa Prawa 

a -  obwód stopy u nasady palców                  ...........cm ………..cm 

y - obwód stopy przez pięte i podbicie         .... .......cm ………..cm 

b - najwęższe miejsce nad kostką                 . .……..cm ………..cm 

c - najgrubsze miejsce w łydce          ………..cm ………..cm 

d - pod kolanem          ………..cm ………..cm 

e -  w kolanie          ………..cm ………..cm 

f - udo w połowie długości          ………..cm ………..cm 

g - udo 5 cm poniżej pachwiny          ………..cm ………..cm 

h - biodra          ………..cm  

t -  talia          ………..cm 
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 Zastosowanie 

▪ Leczenie przewlekłej choroby żylnej. 
▪ Po zabiegach skleroterapii. 
▪ Po leczeniu laserem EVLT i parą wodną SVS. 
▪ Profilaktyka żylaków kończyn dolnych.  

 

Rodzaje 

▪ O działaniu zapobiegawczym - wygodne i estetyczne, z bogatą gamą kolorów. 
▪ O działaniu leczniczym o różnym stopniu ucisku, do stosowania na codzień. 

 

Zalety 

▪ Zapewniają prawidłowe krążenie. 
▪ Zapobiegają uczuciu zmęczonych i ciężkich nóg. 
▪ Zmniejszają opuchliznę. 
▪ Działają profilaktycznie i zapobiegają rozwojowi choroby. 

  
Praktyczne porady i informacje 

 

▪ Pomiarów należy dokonywać rano. 
▪ Produkty należy zakładać na nogi rano w przypadku wyrobów leczniczych. 
▪ Prawidłowa kompresja utrzymuje się przez 6 miesięcy. 
▪ Należy przestrzegać zaleceń producenta, podanych wewnątrz opakowania. 

 

Istnieje możliwość uzyskania wszelkich informacji oraz doboru wyrobów uciskowych  
na miejscu w rejestracji Centrum Medycznego Plus Med lub telefonicznie: 
+48 570 758 888 lub +48 41 344 44 88. 

 

 
 
Nabywca: Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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