
Produkty JOBST® 
Kompresní punčochy pro každodenní pohodlí 

a léčbu žilního onemocnění

Komprese pro

každý den,
styl a

pohodlí



Nejvyšší kvalita použitých materiálů
Všechny výrobky JOBST jsou vyrobeny kruhovým způsobem, takže nemají  
švy a jsou pohodlné na nošení. Jsou extrémně jemné k pokožce a umožňují  
jí dýchat.

Typ a tloušťka použitého materiálu se mohou lišit v závislosti na produktové 
řadě - od tenkých a transparentních, až po extrémně odolné.

Produkty JOBST jsou k dispozici v různých barvách, aby si je zákazníci mohli 
vybrat nejen podle lékařské indikace, ale také podle vlastního vkusu.

 y Jsme přední výrobce kompresních produktů na světě

 y Nabízíme širokou škálu produktů při léčbě žilních a lymfatických potíží

 y Naše výrobky splňují nejvyšší standardy kvality, což je potvrzeno  
certifikáty vydanými nezávislými institucemi

 y Produkty JOBST dodáváme jednotlivým pacientům, výdejnám 
zdravotnických potřeb, lékárnám a nemocnicím ve více než  
80 zemích po celém světě

Proč je JOBST® značka,
které můžete věřit?

Historie značky JOBST začala v roce 1950 ve Spojených státech.
Německý strojní inženýr a vynálezce Conrad Jobst trpěl žilními 
problémy, a tak vytvořil společnost, která si dala za cíl zlepšovat 
kvalitu života lidí „s žilními a lymfatickými otoky.“  Vize zakladatele 
značky dále žije. Značka JOBST se stala globální značkou známou svou 
vynikající kvalitou. Vyznačuje se inovacemi a neustálou spoluprací 
s odborníky z oblasti medicíny, díky čemu jsou produkty JOBST  
funkční, efektivní a zároveň uživatelsky přívětivé.
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Současný životní styl a stárnoucí populace mají vliv na stále rostoucí 
počet pacientů se žilními problémy.

Díky našim produktům a vašim odborným znalostem, se společně 
můžeme starat o jejich zdraví a pomoci jim žít kvalitní život bez ohledu  
na jejich stav.

Kompresní produkty by měly být vybírány selektivně s pomocí 
profesionála, proto Vám chceme představit naši značku a produkty, 
které Vám umožní pomáhat Vašim pacientům.



JOBST® SoftFit 
Jedinečná, patentovaná technologie uchycení 
kompresní pomůcky, která posune pohodlí 
vašeho pacienta na vyšší úroveň
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Unikalne wykończenie SoftFit

W tradycyjnych podkolanówkach kompresyjnych pod 
kolanami stosuje się ściągacze, które mają zapobiegać 
zsuwaniu się produktu. Niestety, często uciskają one 
zbyt mocno, powodując ból i zostawiając 
zaczerwienione ślady. Kiedy jednak ściągacza 
zabraknie, podkolanówka może się zsuwać. 

By rozwiązać ten problem, marka JOBST opracowała 
unikalną technologię SoftFit – nowy standard na rynku 
produktów uciskowych (dotyczy linii Opaque i UltraSheer). 
W wewnętrzną warstwę materiału pod kolanem wpleciono specjalne 
włókno silikonowe, dzięki czemu produkt odpowiednio przylega do skóry, 
ale nie wbija się w nią. SoftFit zwiększa zarówno wygodę pacjenta,
jak i skuteczność produktu.

Bez nadmiernego ucisku, bez szwów, 
bez bólu i bez odciśniętych śladów.

Podkolanówki pozostają cały dzień
na swoim miejscu i odpowiednio działają.

Nasze medyczne produkty uciskowe 
są regularnie kontrolowane 
pod kątem jakości i zgodności 
z normą RAL przez niezależny 
Instytut Badawczy Hohenstein. 

Certyfikaty jakości

Certyfikat ÖEKO-TEX®, wydany przez 
niezależny Instytut Badawczy 
Hohenstein, potwierdza m.in., 
że w naszych produktach nie ma 
substancji szkodliwych dla  
człowieka i środowiska.

Dwie klasy ucisku

Profilaktyka i leczenie różnych chorób wymaga zastosowania odpowiednio dobranej siły ucisku. 

Produkty JOBST z linii UltraSheer, Opaque, Maternity Opaque i forMEN Explore oferujemy  
w dwóch klasach ucisku zgodnych z normami Europejskiej Komisji Standaryzacji, standard RAL.

W produktach profilaktycznych Travel i Sport zastosowano pierwszą klasę ucisku, zgodną ze 
standardem amerykańskim.

Klasa ucisku (CCL) Siła ucisku

Klasa ucisku (CCL) Siła ucisku

1 – lekki ucisk 

2 – średni ucisk 

1 – lekki ucisk 

Siła ucisku

Siła ucisku

18-21 mmHg

23-32 mmHg

15–20 mmHg

76

Unikalne wykończenie SoftFit

W tradycyjnych podkolanówkach kompresyjnych pod 
kolanami stosuje się ściągacze, które mają zapobiegać 
zsuwaniu się produktu. Niestety, często uciskają one 
zbyt mocno, powodując ból i zostawiając 
zaczerwienione ślady. Kiedy jednak ściągacza 
zabraknie, podkolanówka może się zsuwać. 

By rozwiązać ten problem, marka JOBST opracowała 
unikalną technologię SoftFit – nowy standard na rynku 
produktów uciskowych (dotyczy linii Opaque i UltraSheer). 
W wewnętrzną warstwę materiału pod kolanem wpleciono specjalne 
włókno silikonowe, dzięki czemu produkt odpowiednio przylega do skóry, 
ale nie wbija się w nią. SoftFit zwiększa zarówno wygodę pacjenta,
jak i skuteczność produktu.

Bez nadmiernego ucisku, bez szwów, 
bez bólu i bez odciśniętych śladów.

Podkolanówki pozostają cały dzień
na swoim miejscu i odpowiednio działają.

Nasze medyczne produkty uciskowe 
są regularnie kontrolowane 
pod kątem jakości i zgodności 
z normą RAL przez niezależny 
Instytut Badawczy Hohenstein. 

Certyfikaty jakości

Certyfikat ÖEKO-TEX®, wydany przez 
niezależny Instytut Badawczy 
Hohenstein, potwierdza m.in., 
że w naszych produktach nie ma 
substancji szkodliwych dla  
człowieka i środowiska.

Dwie klasy ucisku

Profilaktyka i leczenie różnych chorób wymaga zastosowania odpowiednio dobranej siły ucisku. 

Produkty JOBST z linii UltraSheer, Opaque, Maternity Opaque i forMEN Explore oferujemy  
w dwóch klasach ucisku zgodnych z normami Europejskiej Komisji Standaryzacji, standard RAL.

W produktach profilaktycznych Travel i Sport zastosowano pierwszą klasę ucisku, zgodną ze 
standardem amerykańskim.

Klasa ucisku (CCL) Siła ucisku

Klasa ucisku (CCL) Siła ucisku

1 – lekki ucisk 

2 – średni ucisk 

1 – lekki ucisk 

Siła ucisku

Siła ucisku

18-21 mmHg

23-32 mmHg

15–20 mmHg

V tradičních kompresních podkolenkách se používají k uchycení produktu na pokožku materiály, 
které bohužel často stahují pokožku příliš, způsobují bolest a zanechávají zarudlé stopy. Nicméně, 
důkladné uchycení je důležité pro správnou funkci kompresní podkolenky. 

K vyřešení tohoto problému vyvinula 
značka JOBST jedinečnou technologii 
SoftFit - a uvedla tak na trh kompresních 
produktů nový standard (platí pro řady 
Opaque a UltraSheer).

Speciální silikonové vlákno je vetkané 
do vnitřní vrstvy materiálu pod kolenem, 
díky čemu produkt správně přilne 
k pokožce. JOBST SoftFit je inovativní 
a jedinečné řešení zvyšující pohodlí 
a kvalitu života pacientů a zároveň 
zaručuje skvělé terapeutické výsledky.
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Kompresní třída (KT) Síla komprese

1 - lehký tlak 18-21 mmHg

2 - střední tlak 23-32 mmHg

Dvě kompresní kategorie
Prevence a léčba různých nemocí vyžaduje použití vhodně zvolené komprese.

Nabízíme produkty JOBST z řad UltraSheer, Opaque, a forMEN Explore ve dvou třídách 
komprese v souladu s indikací lékaře. Všechny produkty splňují normy Evropské komise pro 
normalizaci a standart RAL. 

Certifikáty kvality

Kvalita našich kompresních výrobků 
je pravidelně kontrolována, dbá 
se na dodržování předepsaných 
standardů RAL nezávislým 
výzkumným ústavem Hohenstein.

Certifikace ÖEKO-TEX®, vydaná 
nezávislým výzkumným ústavem 
Hohenstein, mimo jiné potvrzuje, 
že naše výrobky neobsahují látky 
škodlivé pro zdraví člověka ani 
pro životní prostředí.
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JOBST® UltraSheer
Transparentní podkolenky,
kompresní stehenní punčochy  
a punčocháče.

Průhledné

Podkolenky s technologií SoftFit

Prodyšné

Třpitivý vzhled

ConcealingConcealing

Stylové kompresní punčochy pro ženy s třpytivými materiály, které 
dodávají lesklý vzhled. Elegantní, tenké a průhledné kompresní výrobky 
vypadají jako tradiční punčocháče. Díky vysoké kvalitě použitých vláken 
se snadno oblékají a dokonale se přizpůsobí tvaru těla. Prodyšný materiál 
umožňuje proudění vzduchu - pro větší spokojenost pacientek. Vhodné 
pro pavučinové žíly, křečové žíly, těžké a oteklé nohy a chronická žilní 
onemocnění.
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Průhledné
Tenký, průhledný materiál 
poskytuje elegantní vzhled

Prodyšné
Podporují proudění vzduchu a poskytují
pohodlné nošení po celý den

Třpytivé
Jemný lesk dodáva nohám krásný 
a zdravý vzhled

Udržují sucho 
Odvádějí vlhkost a pomáhají udržovat 
pokožku suchou po celý den

ConcealingConcealing

Moisture
Management
Moisture

Management



I II III IV V VI

cG 43 – 57 cm 45 – 62 cm 49 – 67 cm 53 – 72 cm 56 – 77 cm 60 – 81 cm

cD 27 – 33 cm 29 – 36 cm 32 – 39 cm 34 – 42 cm 36 – 45 cm 38 – 48 cm

cC 28 – 34 cm 30 – 37 cm 33 – 40 cm 35 – 43 cm 37 – 46 cm 39 – 49 cm

cB1 23 – 27 cm 24 – 29 cm 26 – 32 cm 29 – 35 cm 31 – 37 cm 33 – 39 cm

cB 18 – 20 cm 20 – 22 cm 22 – 24 cm 24 – 26 cm 26 – 28 cm 28 – 30 cm

Maxi option cT > 80 cm / cH > 95 cm cT > 90 cm / cH > 105 cm cT > 110 cm / cH > 125 cm cT > 120 cm / cH > 135 cm

tělová černá 

LK

cB
cB1
cC
cD

cG
cH
cT

JOBST® UltraSheer 
Pro koho
Pro ženy s lehkými až středně těžkými projevy 
žilního onemocnění jako jsou unavené a oteklé 
nohy, metličkové a křečové žíly. Lze též použít pro 
preventivní účely. Vždy je třeba zvolit správnou 
třídu komprese.

Typy produktů

Produkty JOBST® UltraSheer jsou k dispozici v 6 velikostech
- pomozte svým pacientkám vybrat tu správnou.

Barvy

IK Petite: 65 – 75 cm / Regular: 75 – 85 cm

Kdy použít
Denně

I. KT: 18-21 mmHg II. KT: 23-32 mmHg

Kompresní kategorie:

lýtkové 
punčochy 

se špicí

lýtkové 
punčochy 
bez špice

stehenní 
punčochy 

se špicí

stehenní 
punčochy 
bez špice

kalhotové 
punčochy

se špicí

kalhotové 
punčochy
bez špice
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Podkolenky s technologií SoftFit
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Neprůhledné

Odvádí vlhkost

Měkké na dotek

JOBST® Opaque
Neprůhledné podkolenky,  
punčochy a kompresní punčocháče  
pro ženy i muže.

Příjemně měkké, neprůhledné podkolenky, stehenní punčochy 
a punčocháče kryjí nedokonalosti a zajistí každý den stylový vzhled. 
Výrobky JOBST® Opaque se snadno nasazují a sundávají, dokonale 
se přispůsobí tvaru těla a zajišťují pohodlí. Vyznačují se výjimečnou 
trvanlivostí. Díky speciální technologii vyvíjejí vzestupný tlak a tak 
dokonale podporují správnou cirkulaci, působí preventivně proti stagnaci 
krve, proti otokům nohou a krevním sraženinám.
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Neprůhledné
Maskují drobné nedostatky  
a poskytují stylový vzhled

Měkké na dotek
Jemná směs vláken v materiálu

Odvádí vlhkost
Pomáhají udržovat pokožku
suchou po celý den

Odolné
Zesílená oblast paty a špičky zaručuje
dlouhodobou životnost výrobku
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Barvy

LK

cB
cB1
cC
cD

cG
cH
cT

LK Petite: 65 – 75 cm / Regular: 75 – 85 cm

I. KT: 18-21 mmHg II. KT: 23-32 mmHg

Typy produktů

Kompresní kategorie:

Kdy použít
Každý den.

lýtkové 
punčochy 

se špicí

lýtkové 
punčochy 
bez špice

stehenní 
punčochy 

se špicí

stehenní 
punčochy 
bez špice

kalhotové 
punčochy

se špicí

kalhotové 
punčochy
bez špice

JOBST® Opaque 
Pro koho
Pro ženy a muže s lehkými až středně těžkými 
projevy žilního onemocnění jako jsou unavené a 
oteklé nohy, metličkové a křečové žíly a chronická 
nemocnění žil. Lze též použít pro preventivní účely. 
Vždy je třeba zvolit správnou třídu komprese.
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Vysoká odolnost

Neutralizace 
zápachu 

Bavlněná příze

JOBST® forMEN Explore
Kompresní podkolenky pro muže

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, žilní problémy postihují obě pohlaví 
- ženy stejně jako muže. Protože stavba nohou a chodidel je u žen a mužů 
odlišná, značka JOBST® vytvořila produktovou řadu speciálně pro muže.
Pánské kompresní podkolenky jsou určené pro každodenní nošení
a jsou kombinací pokročilé technologie a moderního stylu. Jsou pohodlné
a vhodné pro každodenní nošení. Díky využití speciálních inovativních 
materiálů poskytují potřebnou kompresi k prevenci a léčbě křečových žil 
a jiných žilních problémů.
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Bavlněná příze
Vysoce kvalitní bavlna zajišťuje pohodlí při 
nošení, vhodné i pro osoby s citlivou pokožkou

Neutralizace zápachu 
Vlákna s aktivním uhlím účinně 
neutralizují pachy

Vysoká odolnost
Zesílená oblast paty a špičky zaručují 
dlouhodobou životnost 

15



1 2 3 4 5 6

cD 28 – 34 cm 31 – 38 cm 34 – 41 cm 37 – 46 cm 40 – 49 cm 42 – 52 cm

cC 30 – 36 cm 32 – 40 cm 34 – 43 cm 38 – 47 cm 40 – 50 cm 43 – 53 cm

cB1 23,5 – 27,5 cm 26 – 30,5 cm 28,5 – 33 cm 31 – 36,5 cm 33,5 – 39 cm 35,5 – 41,5 cm

cB 18 – 20 cm 20 – 22 cm 22 – 24 cm 24 – 26 cm 26 – 28 cm 28 – 30 cm

černá 

Podkolenky JOBST® nebo MEN Explore jsou k dispozici v 6 velikostech
- pomozte svým pacientům vybrat tu správnou.

Barva 

LD
cB
cB1
cC
cD

LD Regular: 39 – 45 cm / Long: 45 – 51 cm

I. KT: 18-21 mmHg II. KT: 23-32 mmHg

Třídy komprese

Kdy použít
Každý den.

Typy produktů

JOBST® forMEN Explore 
Pro koho
Pro muže s lehkými až středně těžkými projevy 
žilního onemocnění jako jsou unavené a oteklé 
nohy, metličkové a křečové žíly. Lze též použít pro 
preventivní účely. 

lýtkové 
punčochy 

se špicí
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AKTUÁLNÍ SEZNAM SUKL KÓDŮ PRO KOMPRESNÍ KATEGORII II.

SUKL kód Název produktu Typ produktu

5013371 JOBST OPAQUE KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT LÝTKOVÉ PUNČOCHY

5013372 JOBST OPAQUE KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT STEHENNÍ PUNČOCHY SE SILIKONOVÝM LEMEM

5013373 JOBST OPAQUE KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT PUNČOCHOVÉ KALHOTY

5013374 JOBST ULTRA SHEER KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT LÝTKOVÉ PUNČOCHY

5013375 JOBST ULTRA SHEER KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT STEHENNÍ PUNČOCHY

5013376 JOBST ULTRA SHEER KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT PUNČOCHOVÉ KALHOTY

5013377 JOBST EXPLORE FOR MEN PUNČOCHY II.KT LÝTKOVÁ PUNČOCHA PÁNSKÁ

Essity Czech Republic, s.r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8, Česká republika
www.essity.com

DISTRIBUTOR 
Aspironix s.r.o.
Hradčanské náměstí 12/60
118 00 Praha 1, Česká Republika
www.aspironix.com

Kontakt pro objednávky:
email: objednavkyaspironix@a-h.cz 
tel.: +420 296 567 506; +420 296 567 516 www.jobst.cz
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JOBST® je značkou 
společnosti Essity

Platnost od 1.4.2021

Sortiment Typy produktů Kompresní kategorie Rozměry Barvy

JOBST®

UltraSheer

lýtkové punčochy
se špicí/bez špice

I. KT
II. KT I-VI tělová

černá
stehenní punčochy
se špicí/bez špice

kalhotové punčochy
se špicí/bez špice

JOBST®

Opaque

lýtkové punčochy
se špicí/bez špice

I. KT
II. KT I-VI tělová

černá
stehenní punčochy
se špicí/bez špice

kalhotové punčochy
se špicí/bez špice

JOBST®

forMEN 
Explore

lýtkové punčochy
se špicí

I. KT
II. KT 1-6 černá


