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Zrozumieç ˝ylne owrzodzenia podudzi

Kompresj´ nale˝y traktowaç jako najwa˝niejszy element w terapii owrzodzeƒ ˝ylnych. 
Jak wskazujà liczne badania*, adekwatnie zastosowany ucisk wspiera przepływ ˝ylny 
znaczàco poprawiajàc hemodynamik´ układu ˝ył gł´bokich. 
Skutkuje to redukcjà bólu, zwi´kszeniem mobilnoÊci i poprawà jakoÊci ˝ycia pacjenta.

Jak powstajà owrzodzenia podudzi?

Si∏a ucisku i rozciàgliwoÊç: 

NiewydolnoÊç ˝ylna jest najbardziej powszechnà przyczynà powstawania
owrzodzeƒ podudzi. Zaburzenia w odpływie krwi ˝ylnej do serca wywołane
sà głównie złà pracà zastawek. W rezultacie refl ux prowadzi do nad-
ciÊnienia ˝ylnego, którego skutki uwidaczniajà si´ tak˝e w naczyniach 
włosowatych (kapilarach). Składniki pokarmowe i tlen nie sà rozprowa-
dzane w skórze, co powoduje obumieranie tkanek i rozwój owrzodzenia 
podudzi. 

JeÊli odpływ ˝ylny jest osłabiony, niezb´dna jest adekwatna kompresja. 
Poniewa˝ mamy do czynienia z uszkodzeniem zastawek ˝ylnych,
rekomendowany jest długotrwały ucisk 40 mmHg*
(lub wy˝szy) na poziomie kostki. 

W tej sytuacji tak˝e stopieƒ rozciàgliwoÊci wyrobów kompresyjnych staje 
si´ kluczowym czynnikiem decydujàcym o efekcie leczniczym.
Im mniejsza rozciàgliwoÊç materiału kompresyjnego, tym wy˝sze ciÊnienie 
robocze i lepszy efekt pracy mi´Êni. 

Kompresja stwarza najlepsze warunki do wyleczenia owrzodzeƒ.
Zmniejszenie obj´toÊci krwi ˝ylnej prowadzi do redukcji refl uxu
i nadciÊnienia ˝ylnego. 

Prawidłowe funkcjonowanie zastawek ˝ylnych Nieprawidłowe funkcjonowanie
zastawek ˝ylnych

*dokument okreÊlajàcy stanowisko EWMA „Understanding compression therapy”, 2003

80% owrzodzeƒ ˝ylnych jest zlokalizowanych
po wewn´trznej stronie podudzi

CiÊnienie działajàce stale 
z zewnàtrz, przy mi´Êniach
pozostajàcych w spoczyn-
ku, nazywamy „ciÊnieniem 
spoczynkowym” 

„CiÊnienie robocze”
jest ciÊnieniem 
działajàcym czasowo 
podczas pracy mi´Êni,
w kierunku od wewnàtrz 
do zewnàtrz; zale˝ne jest 
od pracy mi´Êni
i w zwiàzku z tym
od zwi´kszania si´
Êrednicy koƒczyny. 

Otwarta zastawka 
Krew mo˝e płynàç 
w kierunku serca 

Zamkni´ta 
zastawka 
Krew nie mo˝e 
płynàç w kierunku 
dystalnym 

Uszkodzone 
zastawki
powodujà
refl ux ˝ylny 



Wybór właÊciwego systemu kompresyjnego: 

Comprilan®

JOBST® UltraSheer / 
Opaque / forMen

JOBST® UlcerCARE™
Gelocast®

Gelostretch® 

Podstawy medyczne

Terapia owrzodzeƒ ˝ylnych jest holistyczna: zale˝y od wyboru właÊciwego systemu uciskowego dopasowanego
indywidualnie dla ka˝dego pacjenta i po∏àczona jest - jeÊli to niezb´dne - z właÊciwà terapià obejmujàcà 
piel´gnacj´ skóry i leczenie rany.

Po redukcji obrz´ku, system kompresyjnej terapii 2 w1 jest adekwatnym wyborem. Zapewnia nie tylko
rekomendowany* stopniowalny ucisk, ale tak˝e maksymalnà mobilnoÊç i komfort pacjenta.

*Dokument okreÊlajàcy stanowisko EWMA „Understanding compression therapy”, 2003

Przewlekła niewydolnoÊç ˝ylna (CVI): schemat leczenia
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Znaczny obrz´k Obrz´k

Banda˝e cynkowe Banda˝e
krótkiego naciàgu

Zestaw banda˝y do 
wielowarstowej kompresji

Bez obrz´ku
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System kompresyjny zaprojektowany dla 
zapewnienia maksymalnej wygody pacjenta 

JOBST® UlcerCARE™ umo˝liwia skuteczne leczenie ˝ylnych owrzodzeƒ podudzi, a jedno-
czeÊnie jest bardzo łatwy w nakładaniu. To perfekcyjne po∏àczenie leczenia i wygody
gwarantuje wysokà jakoÊç ˝ycia.

W∏aÊciwoÊci i korzyÊci:
Udoskonalony system JOBST® UlcerCARE™   

•  zapewnia stopniowalnà kompresj´ i ucisk 40 mmHg**
aby uzyskaç rekomendowane ciÊnienie w przypadku 
leczenia ˝ylnych owrzodzeƒ podudzi ***

•  zapewnia niski stopieƒ rozciàgliwoÊci
aby uzyskaç skuteczne ciÊnienie robocze

•  rozwiàzanie 2 w 1
dla ∏atwiejszego nakładania

•  jedwab w podkolanówce podkładowej
dla łatwiejszego nakładania podkolanówki zewn´trznej

•  system szybkiego odprowadzania wilgoci
dla wi´kszego komfortu

•  dost´pny w 7 rozmiarach
dla lepszego dopasowania ró˝nych wielkoÊci podudzi

•  kompatybilny z codziennym obuwiem i odzie˝à
aby prowadziç normalne ˝ycie

Specjalnie zaprojektowany 
splot zewn´trznej podkolanówki 
powoduje zwi´kszenie tarcia 
obu podkolanówek, co zapewnia 
sztywnoÊç systemu i mniejszà 
rozciàgliwoÊç.

** Nominalny poziom kompresji dla przeci´tnego rozmiaru koƒczyny na poziomie powy˝ej kostki.
***dokument okreÊlajàcy stanowisko EWMA „Understanding compression therapy”, 2003. 



2 w 1 sytem kompresji

JOBST® UlcerCARE™ podkolanówka zewn´trzna

JOBST® UlcerCARE™ podkolanówka podk∏adowa

WłaÊciwoÊci i korzyÊci: 

•  zapewnia łagodnà kompresj´ pacjentom nieambulatoryjnym 
dla zabezpieczenia przed narastaniem obrz´ku podczas le˝enia

•  mo˝e byç noszona 24 godziny na dob´
dla utrzymania opatrunku na właÊciwym miejscu

•  zakryta cała stopa, tak˝e palce
dla wi´kszego komfortu

•  zawiera jedwab
dla ochrony skóry i łatwego nakładania

•  mo˝na praç w temperaturze 60°C
dla zapewnienia higieny podczas wielokrotnego u˝ywania

•  zaprojektowana do samodzielnego stosowania przez pacjenta
dla ∏atwej zmiany opatrunku i dbałoÊci o higien´ osobistà

•  niewielkie tarcie z podkolanówkà podkładowà
dla ∏atwiejszego nakładania

•   wyprofi lowana okolica pi´ty i stopy
dla wi´kszego komfortu

•  mo˝na praç w temperaturze 40°C
dla zapewnienia higieny podczas wielokrotnego u˝ywania

•  dost´pna w be˝owym i czarnym kolorze
dla dobrania do codziennej garderoby

Wersja z zamkiem błyskawicznym

•  ulepszony zamek błyskawiczny
dla ułatwienia nakładania

•  zamek błyskawiczny od wewn´trznej
lub zewn´trznej strony
aby zamek błyskawiczny był po przeciwnej stronie owrzodzenia

•  ulepszony system zamykania zamka błyskawicznego
aby zamek nie otwierał si´ podczas noszenia podkolanówki 



JOBST® UlcerCARE™ jest łatwy w nakładaniu

Nowy JOBST® UlcerCARE™ spełnia wszystkie wymagania systemu kompresyjnego
dla osiàgni´cia skutecznego leczenia owrzodzeƒ ˝ylnych przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu wysokiej jakoÊci ˝ycia pacjenta.

JOBST® UlcerCARE™ gwarantuje
niezb´dny poziom sztywnoÊci 

JOBST® UlcerCARE™ zapewnia doskonały
poziom odprowadzania wilgoci
przez cały dzieƒ noszenia

Konkurencyjna przewaga

Zwykle wi´kszy poziom kompresji wià˝e si´
ze zwi´kszonymi trudnoÊciami w nakładaniu.
Jednak poziom kompresji jest kluczowym
czynnikiem w terapii i nie mo˝e byç zmniejszony. 
JOBST® UlcerCARETM ∏àczy w sobie łatwoÊç 
nakładania z niezb´dnym poziomem kompresji. 

• ¸atwoÊç nak∏adania = wygoda pacjenta

Szybka absorpcja wilgoci daje pacjentowi wysoki komfort 
noszenia. Zarówno podkolanówka podkładowa,
jak i podkolanówka wierzchnia JOBST® UlcerCARETM 
charakteryzujà si´ udowodnionymi zdolnoÊciami
szybkiej absorpcji wilgoci. 

• Odprowadzanie wilgoci = komfort pacjenta

SztywnoÊç systemu kompresyjnego, jak to zostało 
wykazane, koreluje z poprawà czasu przepływu krwi **
u pacjentów z owrzodzeniami ˝ylnymi. Jedynie indeks 
sztywnoÊci statycznej (ISS) wi´kszy ni˝ 10 zapewnia
popraw´ terapii (przyÊpiesza gojenie) owrzodzeƒ ˝ylnych.

• Index sztywnoÊci > 10 = skuteczna kompresja
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ŁatwoÊç w nakładaniu zale˝nie od siły kompresji        kgf/mmHg

CJOBST®

UlcerCARETM

D E B A

E

A

D

B

C

2 s
15 s

13 s
28 s

6 s
1 min 13 s

2 min 46 s
6 min 13 s

3 s
11 min 18 s

5 min 18 s
13 min 51 s

K
on

ku
re

nc
yj

ne
 p

ro
du

kt
y

Czas odprowadzania wilgoci Podkolanówka
wierzchnia 

Podkolanówka
podk∏adowa 

JOBST®

UlcerCARETM

0
min

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Na podstawie badaƒ*

Index sztywnoÊci statycznej (ISS)

AJOBST®

UlcerCARETM

C E B D

Na podstawie badaƒ*

Konkurencyjne produkty

12

10

8

6

4

2

0

* Testy laboratoryjne majà na celu prezentacj´ tego, jak działajà produkty w kontrolowanych warunkach.
Faktyczne efekty mogà si´ ró˝niç.



Dane, fakty, liczby

JOBST® UlcerCARE™ teraz dost´pny w 7 rozmiarach! 

Sk∏ad: 

JOBST® UlcerCARE™ najwa˝niejsze informacje:

Nowa tabela rozmiarów JOBST® UlcerCARETM została rozszerzona. Zamawiajàc system JOBST® UlcerCARETM 
dobierz dokładnie rozmiar zgodnie z nowà tabelà.

Podkolanówka podkładowa: Nylon/Poliamid: 79%, Spandex/Elastan: 16%, Jedwab: 5%
Podkolanówka wierzchnia: Nylon/Poliamid: 76%, Spandex/Elastan: 24% 

•  łatwy w nakładaniu 

•  łatwy w u˝ytkowaniu dla pacjentów i ich opiekunów

• wysoki komfort noszenia

•  gwarancja skutecznej kompresji

• dost´pny w wersji z zamkiem błyskawicznym lub bez

• dost´pny w 7 rozmiarach

Cutimed® ACUTE
Łagodna, kremowa pianka
z mocznikiem dla bardzo
wymagajàcej skóry, zalecana
do stosowania pod wyroby
kompresyjne.

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

18 – 21 cm

21 – 24 cm

24 – 27 cm

27 – 30 cm

30 – 33 cm

33 – 36 cm

36 – 39 cm

29 – 35 cm

34 – 41 cm

40 – 47 cm

46 – 54 cm

48 – 56 cm

50 – 58 cm

52 – 60 cm

7” – 8 1/4”

8 1/4” – 9 1/2”

9 1/2” – 10 3/4”

10 3/4” – 12”

12” – 13”

13” – 14”

14” – 15 1/4”

11 1/2” – 13 3/4”

13 3/4” – 16”

15 3/4” – 18 1/2”

18” – 21 1/4”

19” – 22”

19 3/4” – 23”

20 1/2” – 23 3/4”

b c

Rozszerzony zakres rozmiarów = produkt pasuje niemal dla ka˝dego pacjenta

Przedstawiamy produkty do ochrony i piel´gancji skóry
oraz opatrunki Cutimed® do leczenia ran 

Cutimed® Sorbact®

Antybakteryjny opatrunek do ran
o ró˝nym poziomie wysi´ku.

Cutimed® Siltect®

Opatrunek piankowy dla utrzymywania 
rany w wilgotnym Êrodowisku. 



Szczegó∏y zamówienia 

Dodatkowe informacje pomocne w skutecznej terapii:

JOBST® UlcerCARE™ podkolanówka wierzchnia i podkolanówki podkładowe

JOBST® UlcerCARE™ zapasowe podkolanówki podkładowe

JOBST® UlcerCARE™ podkolanówka wierzchnia z zamkiem błyskawicznym i podkolanówki podkładowe

  Czarna Be˝owa
 S 73630-00041-00 73630-00021-00
 M 73630-00042-00 73630-00022-00
 L 73630-00043-00 73630-00023-00
 XL 73630-00044-00 73630-00024-00
 2XL 73630-00045-00 73630-00025-00
 3XL 73630-00046-00 73630-00026-00
 4XL 73630-00047-00 73630-00027-00

  Bia∏e
 S 73632-00021-00
 M 73632-00022-00
 L 73632-00023-00
 XL 73632-00024-00
 2XL 73632-00025-00
 3XL 73632-00026-00
 4XL 73632-00027-00

  po lewej stronie po prawej stronie
 S 73631-00041-00 73631-00071-00
 M 73631-00042-00 73631-00072-00
 L 73631-00043-00 73631-00073-00
 XL 73631-00044-00 73631-00074-00
 2XL 73631-00045-00 73631-00075-00
 3XL 73631-00046-00 73631-00076-00
 4XL 73631-00047-00 73631-00077-00

  po lewej stronie po prawej stronie
  73631-00021-00 73631-00061-00
  73631-00022-00 73631-00062-00
  73631-00023-00 73631-00063-00
  73631-00024-00 73631-00064-00
  73631-00025-00 73631-00065-00
  73631-00026-00 73631-00066-00
  73631-00027-00 73631-00067-00

 Rozmiar  

 Rozmiar 

 Rozmiar 
  Czarna
  Umiejscowienie zamka b∏yskawicznego

  
  Be˝owa
  Umiejscowienie zamka b∏yskawicznego

• Zamek błyskawiczny powinien byç umiejscowiony po przeciwnej stronie lokalizacji owrzodzenia. 

Prosz´ zapoznaç si´ z informacjà dołàczonà do produktu,
zawierajàcà kompletne instrukcje dotyczàce bezpiecznego stosowania produktu.

W sytuacji, gdy ˝aden z gotowych rozmiarów
nie jest odpowiedni dla pacjenta, istnieje 
mo˝liwoÊç wykonania wyrobu na miar´.
W takim przypadku prosimy o kontakt
z punktem sprzeda˝y.

Broszura dla pacjenta na temat 
podstawowych informacji
dotyczàcych terapii uciskowej
oraz właÊciwego stosowania 
JOBST® UlcerCARETM

Wytyczne dotyczàce leczenia ran, 
w tym owrzodzeƒ podudzi.

Przedstawicielstwo w Polsce BSN medical 
www.jobst.pl; infolinia: 801 0 111 70

Opakowanie zawiera 1 podkolanówk´ wierzchnià i 2 podkolanówki podkładowe

Opakowanie zawiera 1 podkolanówk´ wierzchnià z zamkiem błyskawicznym i 2 podkolanówki podkładowe

Opakowanie zawiera 3 sztuki podkolanówek podkładowych
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