Active
MEDITSIINILISED
KOMPRESSIOONSUKAD

Ela oma elu.
Ole sina ise.
See moto juhib meid.
See on suunatud meie kompressioonlahenduste kandjatele. Nemad on meie tähelepanu keskmes.
Väga paljude erinevate meditsiiniliste ja isiklike vajadustega inimesed. Inimesed, kes soovivad vaid
ühte – elada aktiivset elu oma stiilile truuks jäädes. Ilma mingite mööndusteta.
Iga inimene on unikaalne ja tema vajadused
kompressioonlahenduste järele võivad muutuda
konkreetsest olukorrast sõltuvalt. Näiteks Essential
segmendi toode võib osutuda sobivaks päeval,
ent õhtul välja minnes võib sobida paremini
Style segmendi toode. Või keegi võib otsustada
kasutada Active segmendi toodet päeval tööl
olles, ent valida kodusteks puhketundideks
Essential segmendi toote.

Me soovime arendada inimestele parimaid
kompressioonlahendusi. Kõik inimesed peaks
ennast hästi tundma. Iga päev. Me oleme
sellele keskendunud juba üle 150 aasta.
Meie meditsiiniliste kompressioonsukkade
Premium tooteportfell koosneb järgmistest
erinevatele vajadustele ja näidustustele
suunatud segmentidest:

Me sobitame oma tooteid teie klientide eluviisiga.

• Essential
• Style
• Active
• Specialities

Käesolev dokument kirjeldab detailsemalt Active
segmenti. See on perfektne igaühele, kes sõltub
spetsiifilisest toetusest oma dünaamilises elus.

Iga segment on disainitud eesmärgiga pakkuda
teile mitte lihtsalt sobivat, vaid ka parimat
kompressioonlahendust. Ühest küljest on
tähelepanu keskmes toime ja meditsiinilised
aspektid, teisalt aga peaks tooted tagama
teile ka hea enesetunde ja aitama teil elada
oma elu ilma piiranguteta.
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Kõik Active segmendi tooted valmivad St Gallenis
ja esindavad seega Šveitsi kvaliteeti. See on
miski, mille üle me tunneme suurt uhkust.
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Active
Aktiivse eluviisi viljelejale

Sisukord

Active segmendi kompressioonsukad sobivad
inimestele, kes sõltuvad spetsiifilisest toetusest
oma dünaamilises elus. Need on ideaalseks
lahenduseks kõigile neile, kes reisivad palju,
kellele meeldib palju ringi liikuda ja kes vajavad
seetõttu alati optimaalset tuge tagavaid sukki.

Active MASCULINE

lk 7

Suuruste süsteem

lk 11

Active segmendi toodete spetsiifilised omadused
tagavad selle kindlustunde. Need sukad on
tugevad, neil on parim võimalik pehmendus ja
need on anatoomiliselt perfektselt kohandatud
labajala kujule vastavaks.
Active segmendi kompressioonlahendused ei
vea kunagi kedagi alt – ükskõik, kui aktiivset elu
nad ka ei ela.

«Kompressioonsukad peavad pidama sammu
minu aktiivse eluviisiga ning toetama
mind ja minu jalgu. Valisin just seetõttu
Active segmendi toote.»
(Stefan M, 47-aastane)
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Active
MASCULINE

JAM

Meestele
Active MASCULINE on perfektne lahendus
kõigile aktiivse eluviisiga meestele.
See muudab õnnelikuks kõik sellised dünaamilised
kandjad, kes vajavad mugavaid ja tugevaid
kompressioonsukki, mis toetavad neid nende
aktiivses elus nii töö- kui puhkeajal.
Tänu niiskust reguleerivale lõngale ja integreeritud
ebameeldiva lõhna teket pärssivale tsinkviimistlusele
püsivad jalad neis sukkades värsked koguni
aktiivsetes olukordades.
Active MASCULINE tooted on töötatud spetsiaalselt
välja meeste jalgadele. Need võivad oma suure
pöiaosaga koguni leevendada suure varba nuki
eendumisega (hallux valgus) seotud vaevusi.
Active MASCULINE toodete arendamisel on
arvestatud järgmiste parameetritega:
• Jalapäka suur ümbermõõt (cA)
• Kanna-pöia suur diagonaal (cY)
• Pikk labajalg

pehmendav tald

Mugavad:
täispinnalise
tallapehmendusega

tugevdatud kannaosa

Tugevad:
tugevdatud kannaosa
ohutuse tõstmiseks
aktiivses igapäevaelus

õmbluseta varbaosa

Meeldivad kanda:
õmbluseta varbaosa, et
survepunkte oleks vähem
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ES

Active MASCULINE tootevaliku ülevaade

Värvivalik

AMA vastavuse kood

must

pruun

tumehall

tsüaniidsinine

Pehme
ülaserv

A-D
Põlvikud

Kompressiooniklass
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Varbaosa
Värvid

must
pruun
tumehall
tsüaniidsinine

Active MASCULINE tooted koosnevad kolmest kõrgtehnoloogilisest
tsoonist:

Toote omadused
Diskreetne soonikkude
Maskuliinne soonikkude sobib
kandmiseks nii vabal ajal kui
koos tööriietega.

Mugav sukaääris
Tagab perfektse säärel
püsimise.

Vasaku/parema jala tähis pöial
Labajala osa on anatoomiliselt
disainitud spetsiaalselt
meestele – see tagab
maksimaalse liikumisvabaduse.

toimetsoon
Efektiivne kompressioon! Niiskust reguleerivast lõngast
diskreetse soonikkoega sukki on mugav kanda.
Need pakuvad tuge igasugustes dünaamilistes
olukordades. Mugav sukaääris tagab perfektse
säärel püsimise.
maksitsoon
Labajala osa on anatoomiliselt disainitud spetsiaalselt
meestele – see tagab maksimaalse liikumisvabaduse.
Selle tsooni surve muudab sukkade jalgapaneku
lihtsaks.

Tugevdatud kannaosa
Toekas ja tugev tugevdatud
kannaosa parema kaitse
tagamiseks aktiivsetes
olukordades.

Kogu talla pehmendus
Tagab optimaalse mugavuse
jalgadele ja kaitseb jalgu jalatsites.

pehmendustsoon
Tugevdatud kannaosa, õmbluseta varbaosa ja kogu
talla pehmenduse kombinatsioon tagab lõõgastunud,
ent ometi kindla toetuse labajalale jalatsis ilma
survepunktideta. Ebameeldiva lõhna teket pärssiv
tsinkviimistlus hoiab kandja jalgu värskena koguni
aktiivsetes olukordades.

Õmbluseta varbaosa
Eriti meeldiv – tagab labajalale
suurima võimaliku mugavuse.
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Hea teada

Suuruste süsteem

Hooldus

Need märgid kohustavad meid
tagama kõrgeimat kvaliteeti.

Sukki tuleks pärast kandmist pesta käsitsi või
pesuvõrku pandult maksimaalselt 40 °C juures
pesumasina õrnpesu tsükliga. Tähtis on kasutada
õrnatoimelist detergenti ilma riidepehmendajata.
Sigvarise pesulahus sobib kasutamiseks
käsitsipesul.

Active MASCULINE tootevaliku suuruste süsteem – ümbermõõdud ja pikkused

Ümbermõõt, cm

Me täidame kõiki RAL Deutsches Institut für Gütesicherung
und Kennzeichnung e.V. (Saksamaa Kvaliteedi Tagamise
ja Märgistamise Instituudi) poolt meditsiinilistele
kompressioonsukkadele kehtestatud kvaliteedi ja
testimisega seotud regulatsioone ja seega standardi
DIN 58133 nõudeid. Meie meditsiinilised
kompressioonsukad on testitud inimökoloogia osas ja
need vastavad rahvusvaheliselt siduva Eco-Tex standardi
100 nõuetele. Meie meditsiinilised kompressioonsukad
vastavad asjakohaste ELi määruste peamistele ohutuse
ja toimivusega seotud nõuetele.

Teavitage oma kliente, et me ei soovita kasutada
kuivatit ega sukki kütteseadmetel kuivatada nende
maksimaalse vastupidavuse säilimiseks. Sukki ei
tohi triikida ega kuivpuhastada. Sukki tuleks hoida
kuivas kohas toatemperatuuril otsese
päikesevalguse eest kaitstult.

XXS

XXS
Plus

XS

XS
Plus

S

S
Plus

M

M
Plus

L

L
Plus

XL

XL
Plus

CD

23-30

27-34

27-34

31-38

31-38

34-41

34-41

37-44

37-44

41-48

41-48

42-50

CC

25-32

29-36

29-36

33-40

33-40

35-42

35-42

38-45

38-45

42-49

42-49

43-51

CB 1

22-26

22-26

24-29

24-29

26-32

26-32

29-35

29-35

31-37

31-37

33-39

33-39

CB

18-20

18-20

20-22

20-22

22-24

22-24

24-26

24-26

26-29

26-29

29-32

29-32

CY

27-31

27-31

28-33

28-33

29-35

29-35

31-37

31-37

32-38

32-38

33-39

33-39

CA

18-20

18-20

20-22

20-22

22-24

22-24

24-26

24-26

26-29

26-29

29-32

29-32

Jalga panemine ja jalast ära võtmine
Mõnel kandjal võib olla raske kompressioonsukki
jalga panna ja jalast ära võtta.

Pikkus, cm

Soovitage oma klientidel vaadata meie veebisaidilt
praktilisi jalga panemise ja jalast ära võtmise videoid.

CD

D

normaalsed

35 – 40

pikad

41 – 45

CC
CB 1

A–D

CB

D

CY
CA
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Eksport
SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8
9014 St Gallen
Šveits
Telefon: +41 71 272 40 00
Faks: +41 71 272 40 01
Suur-Britannia
SIGVARIS BRITAIN LTD
1 Imperial Court
Magellan Close
Andover
SP10 5NT
Telefon: +44 1264 326 666
Faks: +44 1264 369 950

Lähis-Ida
SIGVARIS AG (DMCC Branch)
Unit No: AG-05-C
Silver (AG) Tower
Jumeirah Lakes Towers
Dubai – Araabia Ühendemiraadid
Telefon: +971 4 558 6265
Faks: +971 4 558 6269
middle-east@sigvaris.com
www.sigvaris.group

Me oleme pühendunud sellele, et aidata
inimestel end võimalikult hästi tunda.
Iga päev.
SIGVARIS ja SIGVARIS GROUP on SIGVARIS AG (CH-9014 St Gallen/Šveits)
registreeritud kaubamärgid paljudes riikides üle kogu maailma.
© 2020 SIGVARIS AG, CH-9014 St Gallen/Šveits
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Austraalia/Uus-Meremaa
SIGVARIS (Austraalia) Pty Ltd
207 Victoria Street
West Melbourne VIC 3003
Telefon: 1300 SIGVARIS (1300 744 827)
Faks: +61 39329 3773
info.au@sigvaris.com

