
Kompresivní oblečení ze speciálního plochého pletení pro léčbu lymfedému



Znalosti, 
které vytváří standardy

Tři značky, na které se můžete spolehnout

JOBST ® Elvarex®

JOBST ® Elvarex® Soft          
JOBST ® Elvarex® Soft Seamless

Pokud jde o poskytování optimální terapie kompresními 
punčochami: nejlepší možná léčebná účinnost s 
maximálním komfortem nošení: pouze dokonalá 
kombinace zajišťuje požadovaný terapeutický úspěch a 
soulad s pacienty s lymfedémy. Zde klademe důraz na 
vývoj produktů. S naší snahou o inovace usilujeme o 
lepší terapeutické výsledky a vyšší kvalitu každodenního 
života pacientů.

Naším cílem je poskytnout vám špičkové produkty. Jak 
víte, je to právě pozornost věnovaná detailům, která má 
zásadní vliv na pohodu pacienta: menší úsilí při oblékání 
a svlékání, perfektní střih, dlouhá životnost a atraktivní 
barvy.
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Mohou být kompresivní 
oděvy stylovější?
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* Specifické informace naleznete v dokumentu Oděvy na míru Použití měření - Zásady vrácení - Záruční lhůty - záruční pokyny.

** Výzkumný ústav Hohenstein, testováno na stehenních punčochách JOBST ® Elvarex® CCL 2 / AG; 2005
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Proč JOBST®?
60 let zkušeností
Již 60 let zaměřujeme naši energii na kompresní oděvy pro pacienty s lymfatickými chorobami: Máme 
vysoké standardy a odkazujeme na tyto standardy, abychom neustále vylepšovali naše ověřené 
produkty a rok co rok přidávali nové. Každý den vaši zákazníci pocítí zážitek.

Rozmanitost
Přizpůsobené řešení našich tří řad kompresních návleků z plochého pletení zaručuje, že každý oděv je 
šitý na míru konkrétním potřebám jednotlivce. Se sortimentem produktů, který v zásadě nezná žádná 
omezení, splňujeme rozmanitou škálu specifikací a požadavků vašich zákazníků.

6 Kompresivních tříd
Pouze JOBST vám nabízí ploché pletené kompresní punčochy vyráběné na zakázku v šesti 
kompresních řadách. Je to proto, že si uvědomujeme, že nejlepší odstupňování komprese má významný 
vliv na terapeutické výsledky a celkovou snášenlivost pacienta.

Vynikající prodyšnost
Pletací struktura s velkými, rovnoměrně rozmístěnými otvory zajišťuje vysokou úroveň propustnosti 
vzduchu u všech našich ploše pletených oděvů. Je šetrný k pokožce, zabraňuje nepříjemnému 
hromadění tepla a podporuje pohodlí při nošení.

Zakázková výroba
Vzhledem k tomu, že každý typ otoku má různé formy, naše na míru vyrobené ploché pletené oděvy 
zaručují dokonalé přizpůsobení optimálnímu terapeutickému výsledku.*

UV ochrana**
Kompresní oděvy JOBST ® Elvarex® dodávají pacientům jistotu, že jsou dobře chráněni i za 
slunečných dnů. Důvěřujte UV ochraně s SPF 80, což odpovídá Standardu 801 vyvinutému 
Mezinárodní testovací asociací pro aplikovanou UV ochranu.

Bavlna
Použití bavlny - klasiky všech oděvních látek - v JOBST ® Elvarex® výrazně zvyšuje pohodlí při 
nošení díky své výrazné šetrnosti k pokožce.

Přírodní kaučuk
Latex je také důležitou součástí JOBST ® Elvarex®. Zůstává pružný i za studena a přizpůsobuje se tělu 
nositele. Nejlepším argumentem pro latex je „tvarová paměť“ materiálu: po roztažení se okamžitě vrátí 
do původního tvaru, což umožňuje delší opotřebení. Pacienti s alergií na latex by se však neměli bát, 
protože latex je v jádru nití a nedotýká se kůže.



JOBST ® Elvarex®: Uznávaný standard terapie

JOBST® za posledních 60 let úspěšně vyrábí zdravotní, 
ploše pletené kompresní punčochy. Dnes je léčba produkty 
Elvarex® součástí standardní a úspěšné kompresní terapie 
pro léčbu lymfedému. Kompletní sortiment umožňuje splnit 
konkrétní individuální potřeby pacienta, bez ohledu na to, 
jaká je situace.

Široké terapeutické spektrum
JOBST ® Elvarex® nabízí jednotlivé výrobky pro dolní a horní končetiny v různých stylech.

Optimální přizpůsobení
Vzhledem k variabilnímu počtu stehů ploché pleteniny JOBST ® Elvarex® zaručuje optimální 
přizpůsobení.

Pohodlné oblečení
Prodyšná pletenina je pohodlná pro pokožku a podporuje soulad pacienta s každodenním 
používáním.

Terapeutické použití
JOBST ® Elvarex® - terapeutické doporučení pro léčbu lymfedému a lipedému a jejich smíšených 
forem.

JOBST ® Elvarex ®  
komprese, která je funkční
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Zobrazené možnosti představují pouze výňatek ze sortimentu JOBST ® Elvarex®. Každý styl lze kombinovat  samostatně. Další 
informace o sortimentu JOBST® Elvarex® najdete na www.lemaro.cz.

JOBST ® Elvarex ® 
Široký výběr, který se hodí

Možnosti pro dolní končetiny

AD AG AT B1T FT AA

CCL 1 n n n n n n

CCL 2 n n n n n n

CCL 3 n n n n n

CCL 3 F n n n n n

CCL 4 n n n n

CCL 4 S n n n n

AD AG AT B1T FT

Šikmé zakončení n n n

T-pata (CCL 2 - 3 F) n n n

Slip forma n n n n n

Horní komfortní zóna n n n n

Funkční kolenní zóna (CCL 2 - 4 S) n n n

Horní končetiny

Doplněk pro paži 

AG 1 CG 1 CH AC 1 AE

CCL 1 n n n n n

CCL 2 n n n n n

CCL 2 F n n n n n

CG 1

Funkční loketní zóna (CC2 jen) n

Přehled nejpopulárnějších terapeutických stylů.

Dolní končetiny
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Kompresní třída
Dolní končetiny

CCL 1 CCL 2 CCL 3 4 Super

Horní končetiny
CCL 1 CCL 2 Forte

Fáze otoku
Dolní končetiny

lehká střední závážná

Horní končetiny

lehká střední závažná

Základní barvy
dolní končetiny

béžová

černá

tmavě modrá

šedá

tmavě hnědá

Aktuální širokou nabídku barev si 
můžete ověřit na info@lemaro.cz

béžová

černá

brusinková

kávová

karamelová

JOBST ®  Elvarex®
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Základní barvy
horní končetiny



JOBST ® Elvarex ® Soft 
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Elvarex® Soft - tento měkký kompresní oděv s plochým 
úpletem je ideálním doplňkem k sortimentu produktů JOBST ® 
Elvarex®, vhodný pro pacienty s lehkým až středně těžkým 
lymfedémem.

Život s lymfedémem způsobem šetrným k pokožce
Unikátní pletenina JOBST ® Elvarex® Soft je vyrobena z měkké texturované příze bez latexu. Tato 
speciální příze dodává JOBST ® Elvarex® Soft měkkost chránící pokožku a vynikající prodyšnost. 
JOBST ® Elvarex® Soft je zvláště vhodný pro pacienty, kteří trpí suchou, citlivou nebo křehkou 
pokožkou.

Život s lymfedémem jednodušším způsobem
Pletená konstrukce, navržená speciálně pro maximalizaci měkkosti strukturované příze, vytváří 
extrémně hladký povrch tkaniny. Proto se JOBST ® Elvarex® Soft velmi pohodlně nosí. Díky svému 
hladkému povrchu se JOBST ® Elvarex® Soft snadno obléká. Srovnávací testování produktů pro dolní 
končetiny dokazuje, že JOBST ® Elvarex® Soft se snáze obléká než jiné značky kompresních 
punčoch.†

Život s lymfedémem efektivním způsobem
Tato kompresní punčocha kombinuje snadné navlékání s prokázanou lékařskou účinností. Přes svou 
měkkost nabízí JOBST ® Elvarex® Soft optimální účinnost při léčbě mírného až středně těžkého 
lymfedému, protože kombinuje správnou kompresi se správnou úrovní tuhosti tkaniny.

† Údaje v evidenci.



JOBST ®  Elvarex®  Soft
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Možnosti komprese 
  JOBST ® Elvarex ® Soft 

Sortiment produktů:
Dolní končetiny

AD AG AG-T AT B1T FT

CCL 1 n n n n n n

CCL 2 n n n n n n

CCL 3 n n n n n n

Možnosti pro dolní končetiny

AD AG AG-T AT B1T FT

Šikmé zakončení n n n n

Otevřená špička n n n n

Uzavřená špička n n n n

T- pata n n n n

Lem silikonových bodů        
2,5 cm nahoře

n

Lem silikonových bodů     
5,0 cm nahoře

n n

Nastavitelný pas n n n
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Horní končetiny

CG 1

CCL 1 n

CCL 2 n

CG 1

2,5 cm Silikonový bodový 
lem uvnitř

n

2,5 cm Silikonový bodový 
lem nahoře

n

2,5 cm Silikonový bodový 
lem, ¾ obvodu., uvnitř

n

5 cm Silikonový bodový 
lem,  nahoře

n

Možnosti pro paži



Kompresní třída
Dolní končetiny

Horní končetiny
CCL 1 CCL 2

Fáze otoků
Dolní končetiny

lehká střední

Horní končetiny

lehká střední

Základní barvy 
dolní končetiny

béžová

černá

Základní barvy 
horní končetiny

béžová

černá

brusinková

kávová

JOBST ®  Elvarex®  Soft
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Additions Arm

CCL 1 CCL2 CCL 3

Aktuální širokou nabídku barev si 
můžete ověřit na info@lemaro.cz



Optimální terapie 
bezešvá kompresivní pomůcka
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JOBST ®  Elvarex® Soft Seamless



JOBST ®  Elvarex® Soft Seamless

JOBST® Elvarex® Soft, který je stále jediným bezešvým plochým 
úpletovým kompresním oděvem na míru, je speciálně navržen 
pro optimální léčbu lymfedému na prstech na rukou a nohou. 
Odstranění nepříjemných švů zlepšuje pohodlí při nošení a 
eliminuje tlakové body.

Vyrobeno z jednoho kusu zcela bezešvého 
materiálu
pro nepřerušovanou kompresi, optimální kontrolu otoků a vynikající 
pohodlí. 

Anatomicky tvarované oddělení prstů 
usnadňuje oblékání a svlékání oděvu a vynikající střih, zejména v 
kritické oblasti mezi prsty na rukou a nohou.

Ploché zakončení u prstů 
není objemný a zabraňuje zvlnění konců.

Specialní material a plochá struktura 
zajišťuje terapeutický mikromasážní účinek.

Komfortní zóny na okraji
usnadňují oblékání a pohodlné nošení, zejména v kombinaci s 
kompresními rukávy a punčochami.

Měkká, prodyšná pletenina bez latexu
pomáhá zlepšit soulad s pacienty a zvyšuje hmatové vnímání.
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Speciální pletací technika v 
dlani vytváří anatomicky 
správné tvarování. Individuální 
úprava komprese vpravo / vlevo 
pro optimální přizpůsobení.

Jediné ploše pletené 
kompresní rukavice, zcela 
bezeševé. Extrémně odolné.

Dvojitě potažená vkládaná příze 
v každém kurzu stehů - zajišťuje 
nepřerušovanou a kontrolovanou 
kompresi přes celou rukavici, 
dokonce i v kritických oblastech.

Vizuálně příjemná, měkká, 
odolná a prodyšná pletenina. 
Plochý úplet je velmi měkký na 
dotek a zvyšuje hmatové 
vnímání.

Hladký zadní okraj. 
Zkonstruováno zcela beze švů! 
Díky tomu jsou rukavice 
obzvláště odolné a odolné proti 
opotřebení.

Nízký profil, plochá 
povrchová úprava 
zabraňuje zvlnění.

Nízký profil, bezešvé, 
ploché elastické okraje 
kolem prstů zabraňují 
zvlnění.

Anatomicky tvarovaný 
gradient prstu pomocí 3D 
techniky:

• zlepšuje nasazení a
sejmutí

• usnadňuje obzvláště
dobré přizpůsobení a
kontrolu otoků v
prostorech mezi prsty.

Perfektně sedí, dokonce i na vnější 
straně ruky, díky anatomicky 
správné výrobě na zakázku.

 Materiál a struktura pletení poskytují 
výhodu mikromasážního efektu.

Pohodlná zóna kolem zápěstí umožňuje 
snadné nasazení a nošení kompresních 
rukavic - také při nošení ve spojení s 
rukávem JOBST ® Elvarex®.

Bezešvé ploché pletené kompresní rukavice

JOBST ® Elvarex ® Soft Seamless 
 for ruce a chodidla
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Anatomicky tvarovaný přechod 
špičky pomocí 3D pletací 
technologie:

• Zlepšuji oblékání a
sundávání.

• Usnadňuje obzvláště dobré
přizpůsobení  a kontrolu
otoků v mezerách mezi prsty.

Nízký profil, bezešvé, 
ploché elastické okraje 
kolem prstů zabraňují 
zvlnění.

Hladký zadní okraj. 
Vyrobeno zcela bez švů! 
Díky tomu je chodidlový 
návlek obzvláště odolný proti 
opotřebení a pohodlně se 
nosí.

Materiál a struktura pletení zajišťují 
terapeutický mikromasážní účinek.

Anatomicky tvarovaný otvor 
pro malíček poskytuje 
optimální pohodlí při nošení.

JOBST ®  Elvarex® Soft Seamless
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Anatomicky správné tvarování díky 
speciální pletací technice na chodidle i 
nártu. Individuální špička pravé a levé 
nohy pro optimální přizpůsobení.

Pohodlná zóna na okraji pro podporu 
snadného nasazení čepice a pohodlí při 
nošení - také ve spojení s kompresní 
punčochou JOBST ® Elvarex®.

Dokonale sedí, dokonce i na vnější stranu
chodidla, díky anatomicky správné výrobě na 
zakázku.

Jediný ploše pletený 
kompresní návlek na 
chodidlo, který je zcela 
bezešvý, takže je extrémně 
odolný.

Dvojitě potažená vložená 
příze - zajišťuje nepřerušené 
a kontrolované stlačení i v 
kritických oblastech.

Nízký profil, plochá 
povrchová úprava 
zabraňuje zvlnění.

Bezešvý, ploše pletený chodidlový návlek
Vizuálně příjemná, měkká, 
odolná a prodyšná pletenina. 
Tento nízkoprofilový, plochý 
úplet je měkký na dotek.



Ploché, bezešvé
   kompresivní návleky

Sortiment produktů:

Chodidlový návlek

Rukavice

AC1 AE

CCL 1
CCL 2

Options

AA 

CCL 1
CCL 2

Možnosti:

AA 
výběr čtyř, nebo pěti prstů 

AC1 AE
S prsty 

Bez prstů 
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Kompresivní třídy
Horní & Dolní končetiny

CCL 1 CCL 2

Fáze otoků
Dolní končetiny

lehký střední

Horní končetiny

lehký střední

     Základní barvy 
chodidlového návleku

béžová

černá

Základní barvy rukavic

béžová

černá

brusinková

kávová

JOBST ®  Elvarex® Soft Seamless
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Aktuální širokou nabídku barev si 
můžete ověřit na info@lemaro.cz



JOBST ® Elvarex ® funkční zóny,
          pro  terapeutickou účinnost 

Funkční zóna “Horní komfortní zóna”

Funkční zóna “T-pata”Funkční zóna “koleno”

Funkční zóna “loket”

Funkční zóny pro horní končetiny

Funkční zóna “šikmý lem”

K dispozici pro:
Bandáž těla: 

CCL 1 - 3 Forte

Korespondující s 
odpovídajícími 

punčochami CCL 1 - 4 
Super

K dispozici pro:
CCL 1 - 4 Super

K dispozici pro:
CCL 1 - 2 Forte

K dispozici pro:
CCL 2 - 3 Forte

K dispozici pro:
CCL 2

K dispozici pro:
CCL 2 - 4 Super

Funkční zóny pro dolní končetiny
Funkční zóna
“Kompresivní kalhotky / bandáž těla”

Pro více informací kontaktujte klinického specialistu: Mgr. Helena Petrová, Lemaro s.r.o., 
Mlýnká 17, Blansko 67801, tel: 728 82 34 84, info@lemaro.cz, www.lemaro.cz

Upozornění: Tyto výrobky obsahují latex z přírodního kaučuku, který může způsobit alergické reakce. Skutečná barva oděvu se může lišit 
od tištěných vzorků.

Úplné pokyny k bezpečnému použití těchto produktů naleznete na štítku produktu nebo v příbalové informaci.

Jobst® an Essity brand




