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«Ma eelistan kõike tehes
usaldusväärseid ja mugavaid

kompressioonlahendusi.
Valin just seetõttu Essentiali.»

(Markus H, 50-aastane)
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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.

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:

• Essential
• Style
• Active
• Specialities

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.
 

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 sobitame oma tooteid teie klientide eluviisiga.

Käesolev dokument kirjeldab detailsemalt 
Essential segmenti. See on perfektne kõigile 
neile teie klientidele, kellele on kõige tähtsamad 
lihtsus ja mugavus.

Kõik Essential segmendi tooted valmivad St Gallenis
 ja esindavad seega Šveitsi kvaliteeti. See on miski, 
mille üle me tunneme suurt uhkust.
 

Ela oma elu. 
Ole sina ise. 
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«Ma valin Essentiali oma
igapäevasteks töödeks.

Mulle on kõige tähtsam, et
sukki oleks lihtne jalga panna

ja jalast ära võtta.»
(Ruth M, 58-aastane)
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Universaalsed talendid

Essential segmendi kompressioonlahendused on 
disainitud sobima siis, kui teie kliendid otsivad 
midagi lihtsat. Kui mugavus ja usaldusväärsus 
on kõige tähtsamad omadused.

Need on paindlikud igapäevased kaaslased, 
lihtsad ja ometi visuaalselt meeldivad. Need 
sobivad laitmatult nii naistele kui meestele.

Essential segmendi iga mudel on disainitud 
regulaarseks, lihtsaks ja usaldusväärseks 
kasutamiseks tervise nimel.

 

Sisukord

Essential COMFORTABLE  lk  6

Essential THERMOREGULATING  lk  10

Essential CLASSICAL  lk  16

Essential segmendi toodete omadused lk  20

Suuruste süsteemid lk  22
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Naistele ja meestele

Essential COMFORTABLE on kompressioonsukad, 
mis sobivad nagu valatult ja vastavad kõrgeimatele 
standarditele mugavuse ja hoolduse osas. Need 
sukad on mugavalt pehmed, neid on meeldiv 
kanda ja need kohanduvad perfektselt kandja 
figuuriga.

Essential COMFORTABLE sukad on ideaalsed 
nii naistele kui meestele. Saate Essential 
COMFORTABLE sukkadega muuta õnnelikuks 
koguni nõudlikud kandjad, kuna need 
meditsiiinilised kompressioonsukad sobivad 
ideaalselt igasse olukorda. Need on täiesti 
läbipaistmatud ja varjavad probleemseid veene. 
Essential COMFORTABLE tooteid on lihtne 
käsitseda ja need näevad alati ja kõikjal head 
välja.

kasutuslihtsus

Mugavad:
lihtne jalga panna
ja jalast ära võtta

läbipaistmatud

Veetlevad:
ei paista läbi,

varjates nii perfektselt
probleemseid veene

perfektne istuvus

Mugavad:
perfektne istuvus nii

naistele kui meestele

MUGAVUSEssential
COMFORTABLE
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ECF vastavuse kood 
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Varbaosa

Elastikust ülaserv Sensinova elastikust ülaserv

Quadrinova nupsulisest 
elastikust ülaserv

Värvid savann

must
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nahavärvi

hall

Essential COMFORTABLE tootevaliku ülevaade

Valitud tooteomadused

Pehme kehaosaga sukapüksid
Äärmiselt mugavad ja meeldivad kanda. 

Sensinova elastikust ülaserv
2-komponendilisest elastikust ülaserv 
ei libise ega piira. See ei jäta kandmisel 
nahale jälgi ega ole kohmakas.

Quadrinova nupsulisest 
elastikust ülaserv
Ruudukujulised nupsud on naha 
vastas meeldivad ega jäta kandmisel 
peaagu üldse jälgi. Pehme kaitsva 
õmblusega ülaosal. 

Lugege lk 20 veel omaduste kohta, mis on 
kõigil meie Essential segmendi toodetel. 
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savann must karamell

nahavärvi hall
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Värvivalik

Erimudelid

Keha vormivad sukapüksid
Sellel mudelil ulatub kompressioon ka kehapiirkonda. 
Tavalistel kompressioonsukapükstel lõpeb 
kompressiooniga osa cG mõõdu kõrgusel. 
Keha vormivad sukapüksid sobivad seetõttu 
pehme sidekoe korral ja toetavad puusade siluetti. 
Täiendavaks meditsiiniliseks näidustuseks nende 
kompressioonsukapükste kasuks otsustamisel 
on puusapiirkonna lipödeem (rasvkoe 
ebanormaalne kogunemine).

Leiate rohkem infot erimudelite kohta tootevaliku 
brošüürist.
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Naistele ja meestele

Essential THERMOREGULATING toodetel 
on vahetult naha vastas soojust reguleeriva 
toimega peen puuvillane kiht. Puuvillane 
absorbeerib otse nahalt liigse niiskuse ja 
talletab selle kiududesse. See hoiab ära 
ebameeldivat bakterite kasvu põhjustava 
niiskuse nahale kogunemise. See on 
kasulik tundliku nahaga inimestele. 

tundlik nahk

Pehmed:
Sobivad ka tundlikele jalgadele tänu 14%-sele

puuvillasisaldusele ja pehmele ülaservale.

läbipaistmatud

Veetlevad:
Diskreetne läbipaistmatu soonikkude varjab

perfektselt probleemseid veene.

soojust reguleerivad

Jahutavad:
Puuvillasesse talletatud niiskuse aurustumine

tagab jahutava toime.
Soojendavad:

Silmuskoe ja kiudude vahelistes tühimikes
olev õhk toimib külma ilma puhul isoleeriva,

soojust hoidva kihina.

PUUVILLANEEssential 
THERMOREGULATING
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1 Kompressiooniklassi 2 kinnise varbaosaga sukad on saadaval ka suurtele jalgadele (värvid: must ja loodus), ilma XXS ja XXS Plus suurusteta.
2 Kompressiooniklassi 2 lahtise ja kinnise varbaosaga sukad on saadaval ka lühikese pikkusega (värvid: must ja loodus). 
3 Kompressiooniklasside 2 ja 3 lahtise ja kinnise varbaosaga sukad on saadaval ka lühikese pikkusega (värv: loodus).

ETH vastavuse kood
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Kompressiooni-
klass

1

2

3

Varbaosa

Elastikust ülaserv Sensinova elastikust ülaserv
Kompressiooni-
klass 1/2

Quadrinova nupsulisest 
elastikust ülaserv

Värvid must

loodus

Lugege lk 20 veel omaduste kohta, mis on 
kõigil meie Essential segmendi toodetel.

Erimudelid

Suured jalad
Spetsiaalselt suurte jalgadega inimestele 
mõeldud Essential THERMOREGULATING 
segmendi meditsiinilistel kompressioonsukkadel 
on pikendatud labajalaosa.

Lühike pikkus
See variant sobib väikestele inimestele ja 
neile, kellel on lühemad jalad või sääred.

Leiate lisainfot muude erimudelite kohta 
tootevaliku brošüürist. 

Valitud tooteomadused

Soonikkude
Diskreetne läbipaistmatu 
soonikkude rõhutab Essential 
THERMOREGULATING 
sukkade looduslähedust.

Sensinova elastikust ülaserv
2-komponendilisest elastikust 
ülaserv ei libise ega piira. 
See ei jäta kandmisel nahale 
jälgi ega ole kohmakas.

Essential THERMOREGULATING tootevaliku ülevaade

Quadrinova nupsulisest 
elastikust ülaserv
Ruudukujulised nupsud on 
naha vastas meeldivad ega
 jäta kandmisel peaagu üldse 
jälgi. Pehme kaitsva 
õmblusega ülaosal. 
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14%-line puuvillasisaldus jääb otse naha vastu
Essential THERMOREGULATING sukad on 
valmistatud väärtuslikust ekstra pikast puuvillasest 
kiust – eriti peenest ja siledast lõngast. Sukkades 
kasutatud puuvill on suka siseküljel põimitud 
eksklusiivselt lõimelõnga ümber. Nii püsib puuvill 
just seal, kus vaja: otse sukki kandva inimese 
naha vastas.

Essential THERMOREGULATING sukkade 
sisekülg:
Vasakpoolsel fotol olev puuvill on värvimata ja 
seetõttu selgelt nähtavat valget värvi.

Funktsionaalne kiud – 
polüamiid
Funktsionaalne kiud – 
elastaan

Puuvill

Puuvill

Puuvillane eristab meie sukki.

loodus

Värvivalik

must
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Essential THERMOREGULATING kompressioonkoe eriomadused

Kiire kuivamine tänu optimaalsele puuvillasisaldusele
Essential THERMOREGULATING sukkadel on 
optimaalne 14%-line puuvillasisaldus. Puuvill jääb 
otse naha vastu, absorbeerides sellest pärit niiskuse. 
Ülejäänud 86% vett tõrjuvaid funktsionaalseid kiude 
võimaldavad vedeliku kiiret aurustumist kootud 
kangast, tagades nii nahale mugava kliima.

Keha transpiratsiooni mõõtmiseks disainitud testi 
kasutades on Šveitsi Riiklik Katseinstituut tõestanud, 
et see spetsiifiline kiudude kombinatsioon optimeerib 
nende sukkade kuivamisomadusi. 
Essential THERMOREGULATING sukad kuivavad 
tänu oma erilisele kiudude kombinatsioonile mitu 
korda kiiremini konkurentide standardsetest 
kompressioonsukkadest.

Kompressioonkootud 

kangas 

Aeg minutites
0 5 10 15 20 25 30
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g 26 minutit

9 minutit

Traditsioonilised kompressioonsukad

14%-lise puuvillasisaldusega Essential THERMOREGULATING sukad
Empa katseraport nr 5214020933, keha higikatse, Essential THERMOREGULATING (PUUVILL) näidissukad, 
18. aprill 2019

1. Niiskuse absorbeerimine
Puuvillane absorbeerib niiskuse:
– Sünteetiliste kiududega võrreldes väiksem bakterite kasv
– Kandjal ei teki niiskusetunnet

2. Jahutav toime (aurustusjahutamine)
Puuvillasesse talletatud niiskuse aurustumine:
– Jahutav toime
– Äärmiselt mugav sooja ja niiske ilmaga

  

3. Soojusisolatsioon
Silmuskoe ja kiudude vahelistes tühimikes olev õhk toimib 
külma ilma puhul isoleeriva, soojust hoidva kihina. 
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2. Jahutav toime

14%-lise puuvillasisaldusega Essential THERMOREGULATING sukkade eriline koostis tagab konvektiivsoojusvahetuse. 
Puuvillasesse talletunud niiskuse kiire aurustumine tagab jalgadele jahutava tunde. Erinevalt võrreldavatest konkurentide 
puuvilla mitte sisaldavatest kompressioonsukkadest hajutavad meie sukad pidevalt soojust, tagades nii pideva 
heaolutunde koguni sooja ilmaga.

Temperatuuri käitumine, C°

–3,0 –2,5 –2,0 –1,5 –1,0 –0,5 1,00,50,0

60 minuti 
möödudes

10 minuti 
möödudes

Traditsioonilised kompressioonsukad

14%-lise puuvillasisaldusega Essential THERMOREGULATING 
sukad

Empa katseraport nr 5214020933, keha higikatse, Essential THERMOREGULATING (PUUVILL) näidissukad, 
18. aprill 2019

1. Niiskuse absorbeerimine

Puuvillane absorbeerib liigse niiskuse ja higi otse nahalt ja talletab selle kiududesse. See hoiab ära ebameeldivat bakterite 
kasvu soodustava niiskuse nahale kogunemise. See on kasulik tundliku nahaga patsientidele.

Puuvillase võrdlus sünteetiliste kiududega (skeemid):

Vedelik jääb lõksu 
looduslikesse 
kiududesse ja 
nahk püsib kuiv. 

Nahale koguneb 
niiskuse kiht, 
mis soodustab 
soovimatut 
bakterite kasvu.

3. Soojusisolatsioon

Silmuskoe ja kiudude vahelistes tühimikes olev õhk toimib külma ilma puhul isoleeriva, soojust hoidva kihina. 
See muudab Essential THERMOREGULATING sukad ideaalseks kaaslaseks koguni külma ilmaga.

Puuvillane Sünteetilised kiud
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Naistele ja meestele

Essential CLASSICAL tooted on oma 
läbipaistmatu välimusega igapäevaseks 
kandmiseks sobivad diskreetsed 
kaaslased.

Integreeritud mikrokiud tagab kandes 
meeldivalt mugava tunde ja diskreetse 
välimuse.

kasutuslihtsus

Mugavad:
lihtne jalga panna
ja jalast ära võtta

läbipaistmatud

Veetlevad:
läbipaistmatud,

varjates perfektselt
probleemseid veene

meeldiv ja mugav kanda

Mugavad:
väga mugavad kanda

PEENEIMADEssential
CLASSICAL
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ECL vastavuse kood
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Kompressiooni-
klass

1
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Varbaosa

Elastikust ülaserv Pitsilisest elastikust ülaserv

Nupsulisest elastikust ülaserv

Colors must

savann

karamell

pruun

Essential CLASSICAL tootevaliku ülevaade

Valitud tooteomadused

Pehme kude
Töödeldud mikrokiud tagab 
mugavuse sukkade kandmisel 
ja on meeldivalt pehme naha 
vastas. 

Pitsilisest elastikust ülaserv
Seda elastikust ülaserva 
iseloomustavad mugavus 
kandmisel ja naiselik puudutus.

Nupsulisest elastikust ülaserv
Ruudukujulised nupsud on eriti 
meeldivad naha vastas ja jätavad 
kandmisel vaevu jälgi. Pehme
kaitsva õmblusega ülaosal. 

Lugege lk 20 veel omaduste kohta, mis on kõigil 
meie Essential segmendi toodetel.
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pruun

Erimudelid

Poolsukad
Need sukad sobivad ideaalselt klientidele, kellele 
põlvikute kandmine ei sobi veenilaiendite tõttu 
põlveõnnaldes ja kes ei soovi kanda sukapükse 
või traditsioonilisi sukki.

Leiate lisainfot muude erimudelite kohta tootevaliku 
brošüürist.

Värvivalik
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Essential segmendi 
toodete omadused 

Ekstra pehme õmblus varvaste juures
Peen ja meeldiv pealis lahtise varbaosaga.

Kvaliteetne tugevdatud kannaosa
Tugevdatud kannaosa – võimalikult väike, 
just nii suur, nagu vaja. Katab täpselt seda 
osa, mis on kandmisel suurema pinge all. 

Mugav pehme ülaserv põlvikutel
Eriti elastne ja pehme ülaserv põlvikutel.

Ekstra mugav varbaõmblus
Eriti peen ja lame varbaõmblus suurima võimaliku 
mugavuse tagamiseks jalgadele.

Kõigil Essential segmendi kompressioonsukkadel 
on järgmised eristavad omadused:



21

Hooldus

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.

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.
 

 

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

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

Need märgid kohustavad meid 
tagama kõrgeimat kvaliteeti.

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. 

Hea teada
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A–D = põlvikud, A–G = sukad, A–T = sukapüksid, A–T Rasedatele = rasedatele ja suurtele naistele: ümbermõõte cH ja cT asendab spetsiaalne kohanduv püksteosa

Suuruste süsteemid
Essential COMFORTABLE ja Essential THERMOREGULATING tootevalikute suuruste süsteem – ümbermõõdud ja pikkused 

Ümbermõõt, cm

XXS XXS 
Plus XS XS 

Plus S S 
Plus M M 

Plus L L 
Plus XL XL 

Plus

CT 60-75 65-80 65-80 75-90 75-90 85-100 85-100 95-110 95-110 105-120 105-120 115-130

CH 75-90 80-95 80-95 85-100 85-100 95-110 95-110 105-120 105-120 115-130 115-130 125-140

CG
Ilma elastikust 
ülaservata 

 42-54 47-59 47-59 52-64 52-64 56-68 56-68 61-74 61-74 66-79 66-79 73-85

Elastikust 
ülaservaga 42-52 47-56 47-56 52-61 52-61 56-65 56-65 61-71 61-71 66-76 66-76 73-85

CF 38-49 41-52 41-52 44-55 44-55 49-60 49-60 53-64 53-64 59-70 59-70 63-78

CE 29-36 33-40 33-40 37-44 37-44 39-46 39-46 41-48 41-48 45-52 45-52 46-53

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

CT

CH

CG

CF

CE

CD

CC

 CB 1

CB

CY

CA

D

G

A–T

A–G

A–D

Pikkus,  cm

lühikesed* 31 – 34 lühikesed 56 – 64 lühikesed** 56 – 64

normaalsed 35 – 40 normaalsed 65 – 74 normaalsed 65 – 74

pikad 41 – 45 pikad 75 – 84 pikad 75 – 84

D G G

*  Lühikese pikkusega on saadaval ainult Essential THERMOREGULATING pehme ülaservaga 
kompressiooniklassi 2 põlvikud (A–D, värvid: must ja loodus). Lühikesed pikkused ei ole saadaval 
suurtele jalgadele.

**  Lühikese pikkusega on saadaval ainult Essential THERMOREGULATING pehme ülaservaga 
kompressiooniklasside 2 ja 3 sukapüksid (A–T, värv: loodus).
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Essential CLASSICAL tootevaliku suuruste süsteem – ümbermõõdud ja pikkused 

A–D = põlvikud, A–F = poolsukad, A–G = sukad, A–T = sukapüksid, A–T Rasedatele = rasedatele ja suurtele naistele: ümbermõõte cH ja cT asendab spetsiaalne 
kohanduv püksteosa

Ümbermõõt,  cm

S S 
Plus M M 

Plus L L 
Plus

CT kuni 80 kuni 80 kuni 90 kuni 90 kuni 100 kuni 100

CH kuni 110 kuni 110 kuni 120 kuni 120 kuni 130 kuni 130

CG 42-52 50-60 50-60 58-68 58-68 66-76

CF 41-50 45-54 48-57 53-62 55-64 61-70

CE 32-37 36-41 35-40 40-45 38-43 44-49

CD 28-34 32-38 31-37 36-42 34-40 40-46

CC 31-36 35-40 34-39 39-44 37-42 43-48

 CB 1
24-29 24-29 29-32 29-32 32-36 32-36

CB 19-23 19-23 23-26 23-26 26-29 26-29

CY 28-32 28-32 32-35 32-35 35-38 35-38

CA 19-23 19-23 23-26 23-26 26-29 26-29

Pikkus,  cm

lühikesed 33 – 37 lühikesed 56 – 60 lühikesed 61 – 70 lühikesed 61 – 70

pikad 38 – 44 pikad 61 – 70 pikad 71 – 80 pikad 71 – 80

D F G G

CT

CH

CG

CF

CE

CD

CC

CB 1

CB

CY

CA

D

G

F

A–T

A–G

A–D

A–F

A–T

Kui te ei leia otsitavat meie suurest Essential segmendi standardsest mudelivalikust, siis varustame teid meeleldi tellimusel 
valmistatud Essential segmendi toodetega.
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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 

Me oleme pühendunud sellele, et aidata 
inimestel end võimalikult hästi tunda. 
Iga päev.

 

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

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

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
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