
Moja najljubša nogavica – 
tako preprosto & prijetno ni bilo še nikoli!
Predstavljajte si medicinsko kompresijsko nogavico, ki jo je enostavno obleči in sleči, ki omogoča največjo svobodo 
gibanja, je nedrseča in neverjetno udobna. Ne deluje? Ampak obstaja. Compressana FREE je najbolj udobna medicinska 
kompresijska nogavica doslej!

Kompresijske nogavice so medicinski pripomočki, ki so izjemno 

pomembni pri zdravljenju venskih bolezni in edemov. Da bi 

razvile svoj polni učinek, morajo te nogavice izvesti natančno 

krivuljo pritiska na venske in limfne žile, ter jih je potrebno nositi 

dosledno vsak dan. Le tako nudijo resnično olajšanje, zagotavljajo 

boljšo kakovost življenja in postanejo pravi blagoslov za noge. 

Ampak roko na srce: Čeprav jih nosite ali bi jih morali nositi vsak 

dan, kompresijske nogavice niso nikoli bile najbolj priljubljeno 

oblačilo, kajne?

Bolj udobno kot kdaj koli prej
Kaj pa, če bi se v prihodnosti pri oblačenju kompresijskih 

nogavic počutili kot riba v vodi, saj te brez napora zdrsijo po 

nogi, se odlično prilegajo, so udobne in se v njih počutite res 

dobro? Zveni dobro? Seveda. Od sedaj naprej so vam v lekarnah 

in specializiranih prodajalnah na voljo kompresijske nogavice 

COMPRESSANA FREE, ki lahko postanejo vaša nova najljubša 

kompresijska nogavica, saj so izdelane s povsem novim načinom 

pletenja in šiva. 

Medicinske kompresijske nogavice COMPRESSANA FREE se 

prilegajo kot rokavica, v njih se boste počutili odlično in jih 

boste lahko v primerjavi z drugimi medicinskimi kompresijskimi 

nogavicami oblekli in sleki brez večjega napora.

Popolnoma nova izkušnja nošenja
Zaradi svoje prijetne elastičnosti medicinska kompresijska 

nogavica COMPRESSANA FREE ponuja veliko več svobode 

gibanja in mobilnosti, ne da bi pri tem izgubila učinek globoko 

delujočega pritiska. Ravno nasprotno: medtem, ko kompresija 

optimalno podpira žile na nogah se lahko pri nošenju medicinskih 

kompresijskih nogavic COMPRESSANA FREE premikate resnično 

svobodno in brezskrbno. In to ni dobro samo za noge, ampak 

omogoča tudi povsem drugačen odnos do življenja pri nošenju 

medicinskih kompresijskih nogavic.
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Za več  
svobode gibanja



Najlažje rokovanje doslej
Oblačenje in slačenje medicinskih kompresijskih nogavic je 
končno lažje in ne zahteva večjih fizičnih naporov. Zahvaljujoč 
inovativni tehniki pletenja s tehnologijo drsne preje zdrsijo 
medicinske kompresijske nogavice COMPRESSANA FREE preko 
noge brez večjih težav. Edinstvena in patentirana funkcionalna 
območja ter velikodušen petni/nartni del zagotavljajo lažje 
rokovanje z nogavicami in jih naredijo še bolj prilagodljive. 
Nogavice lahko oblečete z nekaj preprostimi koraki v zelo 
kratkem času. Oblačenje medicinskih kompresijskih nogavic ni 
bilo še nikoli tako enostavno.

Posebej prijazne do stopal in prstov 
COMPRESSANA FREE medicinske kompresijske nogavice so na 
voljo v dveh različicah. Izbirate lahko med posebej udobnimi, 
mehkimi in prilagodljivimi nogavicami z zaprtim prstnim delom 
ali za še večjo svobodo prstov z odprtim prstnim delom. Zaljuček 
na stopalu je pri nogavicah z odprtim prstnim delom zelo raven 
in ima brezšiven, dimenzijsko stabilen rob. To pomeni, da se 
pletenina ne more zožiti, ampak udobno in nežno leži ob prstih. 
Odprt prstni del je primeren za vse, ki imajo težave s stopali ali 
prsti in za tiste, ki si radi preko kompresijskih nogavic oblečejo 
navadne nogavice.

Zračne in lepe

Dobra namestitev in prilagodljivost

Gosto tkane zanke

Več prostosti gibanja in  
enostavno rokovanje

Integrirana pomoč za oblačenje in slačenje

Opazna globinska 
učinkovitost

Še posebej udoben  
prstni del

za posebej mehko udobnost nošenja

brez drsenja in zategovanja

z visoko odpornostjo/
vzdržljivostjo

zaradi drsne tehnologije 
pletenja in elastičnosti

zahvaljujoč inovativnim funkcionalnim conam 
v predelu stopala/pete

zaradi visokega  
delovnega pritiska

z odprtim prstnim delom z 
brezšivnim robom ali 
z zaprtim prstnim delom
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Končno več svobode gibanja in mobilnosti 
Kombinacija funkcionalnih območij, Y - konstrukcije v predelu 
pete in dobro izmerjena elastičnost pletenine naredijo 
medicinske kompresijske nogavice COMPRESSANA FREE tako 
prilagodljve, da jih je brez večjih težav moč namestiti tudi na 
kritične dele telesa, kot so nartni del, gleženj ali koleno, ne da 
bi vas pri tem vezali ali tvorili velike gube. V COMPRESSANA 
FREE medicinskih kompresijskih nogavicah se boste počutili 
udobno, tudi če sedite s pokrčenimi nogami. Te lastnosti še 
posebej cenijo uporabniki invalidskih vozičkov. 

COMPRESSANA FREE medicinske kompresijske nogavice 
omogočajo aktivnim ljudem največ svobode gibanja in 
mobilnosti ter varno in nedrsečo namestitev v povezavi z 
mehkimi robovi in večimi različicami oprijemalnega traku. 
Popolnoma nov, sproščen „občutek stiskanja“ brez omejitev. 

Povzetek: optimalno udobje 
pri nošenju ter večja svoboda 
gibanja in mobilnosti - bodisi 
doma, v službi, na potovanju ali 
v prostem času.



Kompresijska terapija za boljše počutje 
Inovativne lastnosti v kombinaciji s prilagodljivo, koži prijazno pletenino, 
ki diha, omogočajo neprimerljivo kompresijsko terapijo: COMPRESSANA 
FREE medicinske kompresijske nogavice so udobne za nošenje in vas ne 
omejujejo. Enakomerne zanke dajejo pletenini neprozoren videz. Oblika 
zank zagotavlja dobro kroženje zraka in preprečuje kopičenje toplote 
pod nogavicami. Fina in mehka mikrovlakna - nanesena v dvojnem 
prekrivanju kompresijskih vlaken - omogočajo udobno in prijetno 
nošenje skozi vse leto. Preja je nežna in mehka na koži ter ima visoko 
stopnjo odpornosti in vzdržljivosti. Zaradi tega je COMPRESSANA FREE 
medicinska kompresijska nogavica zanesljiv in prijeten spremljevalec za 
vsak dan.

Visoka delovna učinkovitost in fleksibilnost
V primerjavi s klasičnimi medicinskimi kompresijskimi nogavicami 
COMPRESSANA FREE medicinska kompresijska nogavica navdušuje z 
izboljšano skladnostjo. Primerna je za široko paleto indikacij, za moške 
in ženske vseh starosti in postav. Zaradi preproste uporabe in rokovanja 
je zelo primerna za vse začetnike in posameznike s fizičnimi omejitvami. 
Opazno lažje nameščanje in večje udobje pa ne olajšata vsakdanjega 
življenja samo tistim, ki medicinske kompresijske nogavice nosijo 
ampak prihranita čas in moč tudi negovalnemu osebju oz. svojcem.
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= več svobode pri terapiji,  
več veselja do življenja in  
več časa za lepe stvari v življenju

+ neprekosljiva enostavnost 
oblačenja in slačenja

+ boljši oprijem, brez vezanja in 
drsenja

+ več udobja in gibljivosti

+ večja učinkovitost in 
prilagodljivost

čipkast oprijemalni trak

oprijemalni trak  
s silikonskimi bunkicami

Softcontact oprijemalni trak

dekorativni 
oprijemalni trak

Širok izbor oprijemalnih trakov
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 *predvidoma dobavljivo od jesen/zima 2022

02.0.5482 HOHENSTEIN HTTI

Ponudba s sistemom
Šest zelo prilagodljivih serijskih velikosti od XS do XXL v treh 
različnih dolžinah (zelo kratka, kratka in normalna dolžina), 
z dolžino stopalnega dela ze velikosti čevljev od 37 - 47 in 
petimi različnimi barvami, od svetle do temne, omogočajo 
široko paleto možnosti in razpoložljivosti za vsak namen 
in okus. Pri medicinskih kompresijskih nogavicah 
COMPRESSANA FREE so vam na voljo štirje različni 
oprijemalni trakovi (Softcontact oprijemalni trak, oprijemalni 
trak s silikonskimi bunkicami, dekorativni oprijemalni trak in 
čipkast oprijemalni trak), ki omogočajo nedrsečo pritrditev.

Za anatomsko kompleksnejša razmerja in okoliščine pa so 
po izbiri na voljo izdelki po meri v mnogo barvah in različicah.

COMPRESSANA kompresijske nogavice se ponašajo s 
pečatom kakovosti Oeko-Tex Standard 100. V pletenini 
kompresijskih proizvodov podjetje COMPRESSANA ne 
uporablja dodatkov, kot so silikon ali drugi mehčalci. Vse 
kompresijske nogavice COMPRESSANA so proizvedene v 
skladu z najvišjimi standardi kakovosti ter okolju in virom 
prijazno v eni najmodernejših tovarn pletenja v Nemčiji.

srednja kompresija
KKL 2 št. art. 270  3,1 - 4,3 kPa (23 - 32 mmHg)

lahka kompresija
KKL 1 št. art. 170  2,4 - 2,8 kPa (18 - 21 mmHg)

odprt 
prstni del

zaprt 
prstni del

Sestava materiala

KKL 1: 78% poliamid 
 22% elastan

KKL 2: 75%  poliamid 
 25%  elastan

Oblika

A-d 
A-d kratke 
A-d zelo kratke

Dokolenke

A-d/H 
A-d/H kratke
A-d/H zelo kratke

Dokolenke z oprijemalnim trakom 
• s silikonskimi bunkicami (3,5 cm) 
• s Softcontact op. trakom (3,5cm)

A-g/H
A-g/H kratke
A-g/H zelo kratke

Samostoječe nogavice
• z op. trakom s silikonskimi bunkicami 
• z dekor op. trakom
• s čipkastim op. trakom
• s Softcontact op. trakom

Se lahko perejo v pralnem stroju 
in sušijo v sušilnem stroju.
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