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Dit motto is onze leidraad. Het is gericht op de gebruikers van onze compressieoplossingen.   
Zij zijn onze focus. Individuen met uiteenlopende medische en persoonlijke behoeften.       
Mensen die maar één ding willen: een actief leven leiden en daarbij trouw blijven aan hun stijl. 
Zonder compromissen. Daarom hebben wij onze merkstructuur en productportfolio herzien. 
Op het eerste gezicht lijken veel dingen nieuw. Wat echter belangrijk is: de producten blijven             
onveranderd. 

Op de volgende pagina‘s kunt u lezen hoe de nieuwe productstructuur eruit ziet en waarom 
wij ervan overtuigd zijn dat deze verandering ook voor u veel voordelen zal hebben.

 LIVE YOUR LIFE. BE YOURSELF.
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OVER SIGVARIS GROUP

Wij willen de beste compressiehulpmiddelen voor mensen ontwikkelen. Elk individu moet zich 
goed voelen. Elke dag. Daar richten wij ons al meer dan 150 jaar op. 

Onze portfolio bestaat uit verschillende segmenten die inspelen op verschillende behoeften 
en indicaties. Elk segment is zo ontworpen dat u niet alleen een geschikte, maar ook de beste 
compressieoplossing voor uw klant kunt vinden. Enerzijds ligt de nadruk op het effect en de 
medische aspecten - anderzijds moeten de producten de klant een goed gevoel geven en 
helpen om hun leven te leiden zonder beperkingen. 
Kwaliteit  „made in Switzerland“ is belangrijk voor ons. Daarom zijn we erg trots op onze 
productiefaciliteit in St. Gallen. 
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WAAROM SIGVARIS GROUP

Onze compressieproducten passen in elke levensstijl, omdat wij ons op mensen richten. Dit is 
altijd onze benadering geweest, en dit wordt nu ook weerspiegeld in ons productassortiment. 
Wij begrijpen dat mensen gewoon zichzelf willen zijn. Ongeacht waar en wanneer. 

U kent uw klanten. En uw klanten vertrouwen erop dat u hen helpt zich goed te voelen. Het 
nieuwe gestructureerde assortiment maakt het makkelijker om de beste oplossing te vinden. 
We hebben onze beproefde producten opnieuw ingedeeld in nieuwe segmenten, zodat u 
gemakkelijk het juiste product kunt vinden..
 
WIJ ZIJN TOEGEWIJD OM MENSEN TE HELPEN ZICH OP HUN BEST TE VOELEN. ELKE DAG.

ONZE SEGMENTEN

Essential 
Deze oplossingen zijn ontworpen voor levenssituaties 
waarin klanten op zoek zijn naar iets ongecompliceerds. 
Comfort en betrouwbaarheid zijn de topprioriteiten. 
Voor dagelijkse bruikbaarheid. 

Style 
Het mode-aspect staat hier centraal. Style biedt              
gegarandeerd de juiste kous voor elke gelegenheid,       
of het nu gaat om het dagelijkse kantoorleven, een 
ontspannen brunch of een speciale gebeurtenis.

Active
Voor een levensstijl met veel lichaamsbeweging, zowel 
in uw vrije tijd als op het werk. Active biedt de perfecte 
oplossing voor actieve dagen.

Specialities 
Wanneer medische aspecten overheersen en standaard 
compressieoplossingen niet volstaan: deze producten 
zijn bestemd voor zeer specifieke medische indicaties of 
behoeften.
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ONZE KLANTENGROEPEN

De Ideologen
Voor hen is het belangrijkste dat hun product 
ongecompliceerd en gemakkelijk is. 
Hun segment is Essential.

De Beauty-Queens
Voor hen zijn mode-aspecten belangrijk. 
Aantrekkelijke, stijlvolle kousen zijn belangrijk. 
Zij kunnen deze vinden in het Style-segment.

Actieve mensen
Hun dynamische levensstijl moet ook in de 
compressieoplossingen tot uiting komen. De 
producten moeten robuust zijn en actieve 
ondersteuning bieden, net als de producten in 
het Active-segment.

Ieder mens is uniek en zijn behoeften aan compressiehulpmiddelen kunnen veranderen, 
afhankelijk van zijn levenssituatie. Zo kan een product uit het Essential-segment het juiste zijn 
voor overdag, en voor een avondje uit kan Style het product zijn dat het beste past. Of iemand 
kan besluiten om Active te gebruiken tijdens het dagelijkse werk, maar kiest voor Essential 
voor de ontspannende uurtjes thuis. 

De nieuwe structuur van het assortiment is afgestemd op de behoeften van de mensen die 
onze producten gebruiken. In een uitgebreid marktonderzoek hebben we gebruikers             
ondervraagd en ons vervolgens consequent georiënteerd op de resultaten.
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DIENSTEN EN LABELS

Wij zijn dagelijks bezig met onze producten en                   
compressietherapie. Wij geven deze kennis door via 
opleidingen, ons buitendienstteam en de klantenservice. 
Wij werken voortdurend aan het optimaliseren van onze 
diensten zoals adviesdiensten en bestelprocessen. Het is 
voor ons ook belangrijk dat wij compressietherapie bij 
een breder publiek bekend maken en zo ook onze                       
verkooppartners versterken.

Wij voldoen aan alle kwaliteits- en 
testvoorschriften van het RAL 
Deutsches Institut für Gütesicherung 
und Kennzeichnung e.V. (Duits 
instituut voor kwaliteitsborging en 
etikettering) voor medische com-
pressiekousen en daarmee aan de 
norm DIN 58133. 

Onze medische compressiekousen 
zijn getest op menselijke ecologie en 
voldoen aan de internationaal 
bindende Eco-Tex norm 100.

Onze medische compressiekousen 
voldoen aan de algemene veilig-
heids- en prestatievoorschriften van 
de desbetreffende EU-regelgeving.  

U de hoogste service en productkwaliteit bieden - dat is belangrijk voor ons. Wij staan voor 
compressietherapie en ondersteunen onze verkooppartners graag met onze productkennis en        
medische expertise. 

Naast onze interne kwaliteitszorg, die onze producten nauwgezet test, verplichten ook diverse 
kwaliteitskeurmerken ons tot het handhaven van een hoge kwaliteit.
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KLEUREN

Compressiekousen zijn tegenwoordig verkrijgbaar in een breed scala van kleuren. Naast          
gedurfde modekleuren zijn ook talrijke standaardkleuren - zoals verschillende huidtinten en 
zwart - verkrijgbaar. Vooral de kousen in het Style-segment worden gekenmerkt door een grote 
keuze aan kleuren. Het Style SEMITRANSPARENT-assortiment heeft om de twee jaar vier nieuwe 
trendkleuren. 

crispa

nature

black

caramel brown skin savanna grey

beige

cool grey*true blue* deep lavender* happy yellow*

light beigemarine cyanide carbon 

* leverbaar vanaf 01.03.2021



 SILICONENBOORDEN

Sensinova siliconenband SVGT
neutraal ontwerp; onzichtbaar

Sensinova siliconenband SVGT
vrouwelijk ontwerp; onzichtbaar

Quadrinova siliconen noppenband KGT
vrouwelijk ontwerp; prettig op de huid

Siliconen noppenband KGT
neutraal ontwerp

Quadrinova siliconen noppenband KGT
neutraal ontwerp; prettig op de huid

Essential COMFORTABLE / 
THERMOREGULATING

Specialities TRADITIONAL 

Style SEMITRANSPARENT
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Afhankelijk van het product kunnen de gebruikers van compressiekousen kiezen uit                   
verschillende siliconenboorden. Alle siliconenboorden overtuigen door hun                             
huidvriendelijkheid en hoog draagcomfort.



De compressiekousen van Sigvaris beantwoorden aan de eisen van de 
dragers die van hun gekozen product meer verwachten dan louter 
functionaliteit en doeltreffendheid. In de segmenten Essential, Style, 
Active en Specialities vinden veeleisende gebruikers producten die 
passen bij hun specifieke behoeften en persoonlijke voorkeuren en die 
geschikt zijn voor elk moment van de dag. Alle producten overtuigen 
door individuele eigenschappen en een hoogwaardige afwerking.

Welkom in de wereld van Sigvaris.

Live your life.
Be yourself. 
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„Ik kies Essential voor mijn 
dagelijkse werkzaamheden. 
Eenvoudig aan- en uittrekken en 
ongecompliceerd hanteren zijn 
mijn topprioriteiten.“

„Ik geef de voorkeur aan betrouwbare en 
comfortabele compressieoplossingen, 
wat ik ook doe. Daarom kies ik voor 
Essential.“
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Comfort en betrouwbaarheid zijn de topprioriteiten bij de Essential-lijn oplossingen. Ze 
zijn de flexibele metgezellen voor alledag, ongecompliceerd en toch visueel aantrekkelijk. 
Ze passen net zo goed op het vrouwenbeen als op het mannenbeen. Elk model is         
ontworpen voor regelmatig, ongecompliceerd en betrouwbaar gebruik in het streven 
naar gezondheid.

Essential COMFORTABLE p. 13
 
Essential THERMOREGULATING p. 15 
 

 Essential
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opaque

perfect fit

easy to use
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Essential COMFORTABLE is de compressiekous die past als een handschoen en voldoet 
aan de hoogste normen van comfort en verzorging. Ze is aangenaam zacht, aangenaam 
om dragen en past zich perfect aan het figuur aan. 

Volledig overzicht per compressieniveau en indicaties/behoeften op de voorzijde binnenin de omslag; 
informatie over speciale modellen/behoeften op blz. 40

Comfortabel: perfecte pasvorm voor hem en haar 

 

Aantrekkelijk: niet-transparent, verbergt de veneuze                      
probleemzones perfect 
 

Handig: makkelijk aan en uit te trekken

COMFORTABLE

afkorting ECF 
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Kleuren savanna

black

caramel

skin

grey

 Essential  
 COMFORTABLE
Voor hem en haar

COMFORT
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THERMOREGULATING

Afkorting ETH 
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Sensinova  
siliconenband

  
CCL 1/2

Quadrinova (nop)
siliconenband

Kleuren black

nature 

marine verkrijgbaar als AD met softband, CCL 2, gesloten teen, normaal en lang

Essential  
THERMOREGUL ATING
Voor hem en haar

De fijne katoenlaag van Essential THERMOREGULATING ligt direct op de huid en heeft een 
thermoregulerend effect. Het katoen absorbeert overtollig vocht direct van de huid en slaat 
het op in de vezels. Dit voorkomt de ontwikkeling van een vochtfilm op de huid die 
de ongewenste groei van bacteriën bevordert. Dit is gunstig voor mensen met een            
gevoelige huid.

Volledig overzicht per compressieniveau en indicaties/behoeften op de voorzijde binnenin de omslag; 
informatie over speciale modellen/behoeften op blz. 40

1 CCL 2 met gesloten teen is ook verkrijgbaar als maxivoet in zwart of naturel, behalve in XXS en XXS Plus
2 CCL 2 met open en gesloten teen, is ook verkrijgbaar als korte lengte in zwart of naturel
3 CCL 2 en 3 met open en gesloten teen, is ook verkrijgbaar als korte lengte in natuur

thermoregulating

Koel: verdamping van het in het katoen opgeslagen vocht, wat een 
verkoelend effect heeft 
Warm:  de lucht in de ruimte tussen het breiwerk en 
de vezels vormt een isolerende laag bij koude temperaturen

sensitive skin

Zacht: is ook geschikt voor gevoelige benen dankzij het                 
14 % katoengehalte en de softbandafwerking 

opaque

Aantrekkelijk: discreet, niet-transparante geribbelde structuur, 
verbergt veneuze probleemzones perfect

 COTTON



„Ik hou van mode en kleuren. Aantrekkelijke 
productdetails zijn ook belangrijk voor mij, of 
het nu op kantoor, thuis of op een feestje is. 
Mijn compressiekous kan ik vinden in het  
Style segment.“ 
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Sigvaris Style richt zich niet alleen op het medische aspect, maar ook op het                 
mode-aspect. Hier kunnen dragers de verschillende facetten van hun persoonlijkheid 
tot uitdrukking brengen en hun individualiteit onderstrepen. Style biedt de juiste kous 
voor het dagelijkse leven, maar ook voor speciale gelegenheden. De modellen zijn               
ontworpen voor een elegante, zelfbewuste en aantrekkelijke uitstraling. De kousen 
overtuigen door geraffineerde productdetails en passen net zo goed bij avondkleding 
als bij zakelijke outfits.
 
 
Style SEMITRANSPARENT       p. 19

Style
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Style SEMITRANSPARENT fascineert door stijlvol, elegant charisma, innovatieve details en 
maximaal draagcomfort. Het voldoet aan de hoogste eisen van stijl en mode 
en overtuigt door haar semitransparante uiterlijk. De compressiekous werd speciaal voor 
vrouwelijke behoeften ontwikkeld. Vanaf maart 2021 verkrijgbaar met een extra zachte 
grip voor nog meer draagcomfort.

Style  
SEMITRANSPARENT
Voor haar

elegant

perfect shaping

semitransparant

Fijn: elegant, semitransparant uiterlijk

Stijlvol: vrouwelijke esthetiek; ook verkrijgbaar in vier trendy kleuren

Aantrekkelijk:  vormt been en billen optimaal

Volledig overzicht per compressieniveau en indicaties/behoeften op de voorzijde binnenin de omslag; 
informatie over speciale modellen/behoeften op blz. 40

* Leverbaar vanaf 01.03.2021

SEMITRANSPARENT

Afkorting SSE
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band

Sensinova siliconenband

Quadrinova noppensiliconenband

Colors black caramel savanna

skin

geen 
standaard 
voorraad, 
bestelling 
bij order

grey marine

true blue* cool grey*

deep lavender* happy yellow*

   MAGIC



„Mijn compressiekousen moeten mijn 
actieve leven bij kunnen houden en mij 
en mijn benen ondersteunen.                               
Daarom heb ik voor Active gekozen.“
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Sigvaris Active kousen zijn geschikt voor mensen die afhankelijk zijn van speciale            
ondersteuning in hun dynamische leven. Deze oplossingen zorgen voor een optimale 
ondersteuning, zelfs in actieve situaties. De producteigenschappen zorgen ervoor dat de 
drager zich op elk moment van de dag of het jaar zelfverzekerd en veilig voelt.  
 
 
Active MASCULINE p. 23

Active
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Active MASCULINE is de perfecte oplossing voor alle mannen die een actief leven leiden. 
Dankzij vochtregulerende garens en de geïntegreerde geurremmende zink finish, blijven 
de voeten fris, zelfs in kritieke situaties. Active MASCULINE is speciaal ontwikkeld voor 
mannenvoeten, wat een optimale pasvorm garandeert.

 Active  
MASCULINE
For hem

reinforced heel

seamless toe section

dempende zool

Comfortabel: met zoolvulling over het hele oppervlak

 

Sterk: versterkte hiel voor meer bescherming in het actieve dagelijkse 
leven 

Aangenaam om te dragen: naadloze teen voor minder drukpunten

Volledig overzicht per compressieniveau en indicaties/behoeften op de voorzijde 
van de omslag; informatie over speciale modellen/behoeften op blz. 40

MASCULINE

Afkorting AMA 

AD 
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ft

b
an

d

CCL 2

Toe

Colors black

brown

carbon

cyanide

   JAMES
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Soms is het medische aspect van primair belang en kan niet aan de behoeften van de 
kousendrager worden voldaan met standaard compressieoplossingen. Dit zijn de situaties 
waarin producten uit het segment Specialies tot hun recht komen. Kenmerkend voor 
deze producten is dat elke kous voor een zeer specifieke medische indicatie of speciale 
behoefte is ontwikkeld.
 
 
Specialities TRADITIONAL p. 27

Specialities ULCER X p. 29

Specialities DIABETISCHE COMPRESSIE SOKKEN p. 31 

Specialities THROMBO p. 33                                                         
                                                                                                                                                                             
Specialities ARMKOUSEN ADVANCE & TRADITIONAL p. 35   

Specialities
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Wanneer een hoge medische doeltreffendheid vereist is, is TRADITIONAL de juiste kous. 
Het unieke spanning-rek-gedrag van de garensamenstelling garandeert een hoge   
drukstabiliteit gedurende de hele dag en een effectieve behandeling, zelfs bij gevorderde 
veneuze aandoeningen. TRADITIONAL is gemakkelijk aan te trekken, zelfs bij hoge     
compressieniveaus. Ze is robuust, duurzaam en ademend.

 Specialities  
 TRADITIONAL
VOOR HEM EN HAAR

Betrouwbaar: zeer betrouwbaar en medische doeltreffendheid voor een 
succesvolle therapie 

Robuust: maximale drukstabiliteit gedurende de hele dag dankzij 
geraffineerd natuurrubber, uitstekende compressie eigenschappen en 
hoge stiffness

Effectief: aanbevolen door artsen wereldwijd

TRADITIONAL

Afkorting TRA
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Sil band Siliconennoppen

Kleuren beige

Volledig overzicht per compressieniveau en indicaties/behoeften op de voorzijde binnenin de omslag; 
informatie over speciale modellen/behoeften op blz. 40
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ULCER X is een compressiekousensysteem voor de behandeling van ulcera (ulcus cruris 
venosum) bestaande uit een liner (15 - 20 mmHG) en een bovenkous TRADITIONAL (ccl 2). In 
vergelijking met zwachtels is ULCER X gemakkelijk aan te trekken, meestal zonder hulp van 
buitenaf, en comfortabel om te dragen. Het compressiekousensysteem maakt een              
gecontroleerde, precieze compressie mogelijk.

 Specialities  
ULCER X
Voor hem en haar

Bescherming:  dankzij de gepatenteerde liner blijft het wondverband ook `s nachts 
op zijn plaats zitten en wordt de wond, bij correct gebruik, niet nadelig beïnvloed, bij 
het aan- en uittrekken van de overkous.

Effectief: betere genezing van kleine en middelgrote ulcera in vergelijking met 
zwachtels

ULCER X Kit bevat: 2x liner, 1x TRADITIONAL 
Extra liners zijn afzonderlijk verkrijgbaar (per 4 stuks verpakt)

ULCER X

Afkorting ULX
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CCL ~ 45 mmHG 

Teen  
(TRADITIONAL)

 
(Liner)

Kleur beige

Studies kennen ULCER X verschillende voordelen toe: 
voor meer informatie kunt u de ULCER X folder 
opvragen bij Proflebo

Volledig overzicht van compressieniveaus en indicaties/behoeften 
op de voorzijde van de omslag; informatie over speciale modellen/behoeften
op blz. 40
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DIABETISCHE COMPRESSIE SOKKEN zijn geschikt voor mensen met diabetes met een 
indicatie voor compressie vanwege diabetes bij een veneus oedeem en/of symptomen 
van arteriële insuffuciëntie . De sok speelt in op de speciale behoeften van diabetische 
voeten. Hij is voorzien van een lichte compressiedruk (18 - 25 mmHg) van B tot D, een 
compressievrij voetgedeelte, zacht breiwerk en speciale polstering op de voetzool en in de 
teenzone. Een naadloze teen is speciaal ontwikkeld om de tenen te beschermen.

 Specialities  
DIABETISCHE COMPRESSIE SOKKEN
VOOR HEM EN HAAR 

Huidverzorgend: waterabsorberende en waterafstotende garencomponenten 
zorgen voor een goed vochtklimaat in de sok

Veilig: de witte kleur geeft een duidelijk zicht op eventuele wonden

Hygiëne: wasbaar op 95 °C in een wasnetje

Het wordt aanbevolen DIABETISCHE COMPRESSIESOKKEN 
te gebruiken na een medisch onderzoek. Bijzondere 
voorzichtigheid is geboden bij patiënten met perifeer 
arteriëel vaatlijden en perifere neuropathie.                          
Voor gedetailleerde informatie over het gebruik en over de 
kousen wordt verwezen naar de uitleg in de                             
productinformatie of de bijsluiter.  

Een speciale heren- en damesvariant garanderen de best 
mogelijke pasvorm in het voetgedeelte. De twee varianten 
verschillen in de grootte van het voetgedeelte.

DIABETISCHE  
COMPRESSIE SOKKEN

Afkorting DCS AD 

So
ft

b
an

d

CCL 18 – 25 mmHG 
(2.2– 3.3 kPa)

Toe

Colors white

indicaties/behoeften op de voorzijde aan de binnenzijde van de 
omslag; 
informatie over speciale modellen/behoeften op blz. 40

 LET OP

DEZE KOUS VALT BUITEN DE VERGOEDINGEN
EN KOMT VOOR EIGEN REKENING

VAN DE CLIËNT 
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De THROMBO wordt gebruikt voor tromboseprofylaxe bij liggende patiënten. Het is 
geschikt na chirurgische ingrepen (vooral abdominale, onderbuik- en orthopedische chirurgie), na 
breuken of verwondingen aan de benen en in gevallen van beperkte mobiliteit.

 Specialities  
THROMBO 
Voor hem en haar 

Zacht: degressieve drukcurve en compressie van ~ 18 mmHg
          in het gebied van de enkel

Verzorgend: huidvriendelijk en ademend

Praktisch: inspectieopening bij alle modellen

THROMBO

Afkorting THR 
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Sil band Siliconen noppen

Volledig overzicht per compressieniveau en indicaties/behoeften op de voorzijde binnenin de 
omslag; informatie over speciale modellen/behoeften op blz. 40

* Maat XS niet beschikbaar als THROMBO AG-heup
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COMPRESSIE ARMKOUSEN worden gebruikt voor zowel de preventie als de behandeling 
en verzorging van lymfoedeem van de bovenste ledematen en vormen een belangrijk 
onderdeel in de onderhoudsfase.

 Specialities  
 ARM ADVANCE &  
 TRADITIONAL
Voor hem en haar

Volledig overzicht per compressieniveau en indicaties/behoeften op de voorzijde binnenin de omslag; 
informatie over speciale modellen/behoeften op blz. 40

ARM SLEEVE ADVANCE
 
Afkorting AAD

AG 
met handje

CG 
zonder handje
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CCL 14 – 18 mmHg 

20 – 25 mmHG 

Sil band Sensinova siliconenband

Kleuren licht beige

*niet leverbaar in de Plus maten

Huidverzorgend: de polyamide microvezel (Modal) met zilvergebaseerd additief biedt een 
zachte textuur. Bovendien remt het de groei van bacteriën en voorkomt het geurtjes en 
huidirritaties
Draagvriendelijk: de thermoregulerende modalvezel neemt bijzonder goed vocht op en is 
daardoor uiterst aangenaam om te dragen. Modal geeft een zijdezacht gevoel op de huid. 

*De modal vezel is een verdere ontwikkeling van viscose, dus een kunstmatige vezel uit natuurlijke grondstoffen, in dit geval cellulose 

ARM SLEEVE TRADITIONAL

Artikel ATR

AC 
los handje

CH 
zonder handje 

met lichaamsgordel

CG 
zonder handje 

met siliconenband

AH 
met handje 

met lichaamsgordel

AG 
met handje 

met siliconenband

CCL 2

Sil band Knobbed grip top

Huidvriendelijk: hoog ademend vermogen dankzij grootmazig geweven breiwerk 
Stabiele druk: hoge stiffness dankzij natuurrubber
Slijtvast: tot 6 keer betere* slijtage resultaten (* = minder slijtage) in directe vergelijking 
met jeans (bewezen in slijtagetests)

SP
E

C
IA

LI
TI

E
S
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De juiste verzorging is essentieel om ervoor te zorgen dat de kousen zo lang mogelijk hun 
druk en vorm behouden en perfect passen. Verdere aanvullende producten helpen om 
het dagelijks leven met compressiekousen makkelijker en beter hanteerbaar te maken.

ACCESSOIRES
Verzorging en aanvullende producten

VOOR EEN BETERE GRIP EN DUURZAAMHEID VAN DE                              
SILICONENBOORDEN: CLEAN PAD
Wegwerpreinigingsdoekje met conditionerende bestanddelen voor een 
betere hechting van de siliconencoating en een langere levensduur van de 
siliconenboord. Bevat geen alcohol. 
 1 doos met 10 pads

VOOR HET GEMAKKELIJK WASSEN VAN DE KOUSEN: 
WAS OPLOSSING SWS
Speciale handwas voor medische compressiekousen en -panty‘s.                   
De WAS OPLOSSING voldoet aan alle eisen voor een optimaal kousen-        
onderhoud en kan ook voor alle fijne was worden gebruikt. Dagelijks wassen 
zorgt ervoor dat de compressiekousen na het dragen hun oorspronkelijke 
vorm en compressie terugkrijgen. 
 1 enkele fles (250 ml) / 6 flessen à 250 ml

TEGEN HET AFZAKKEN VAN KOUSEN: FIX
Een speciale lijmroller voor het vastzetten van medische compressiekousen 
op armen en benen zonder grip top, of om extra te fixeren. Het is zacht voor 
de huid en volgt alle lichaamsbewegingen. Het kan ook worden gebruikt 
om orthopedische en chirurgische hulpmiddelen enz. op het lichaam te 
bevestigen. FIX kan met water worden afgewassen en laat geen vlekken na.  
 1 stuk (60 ml) / 12 stuks à 60 ml 
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ACCESSOIRES
Aan- en uittrekhulpmiddelen

 

VOOR IEDERE KOUSENDRAGER: HANDSCHOENEN EN VOETSLIPS
Handschoenen vergemakkelijken het aan- en uittrekken van de kous en 
moeten bij elke steunkous worden mee geleverd. Zij helpen de kous te 
verdelen, te beschermen en zorgen voor een langere levensduur. 

Handschoenen van textiel:  De latex coating zorgt voor een goede grip 
en de gebreide stof is bijzonder huidvriendelijk. 
Maten: 
• XS
• S
• M
• L
• XL

Rubberen handschoenen: De traditionele handschoen gemaakt van 
rubber voor een perfecte grip
Maten: 
• S   (size 6.5 – 7)
• M  (size 7.5 – 8)
• L   (size 8.5 – 9)
• XL (size 9.5 – 10)

Voet slips: Vergemakkelijkt het aan- en uittrekken van medische 
compressiekousen met een open teen.

 

Veel mensen die voor het eerst steunkousen dragen, vragen zich af hoe zij deze              
gemakkelijk en zonder veel moeite kunnen aan- en uittrekken. Of het nu voor mobiele 
dragers is, voor mensen met een beperkte mobiliteit of voor verplegend personeel; wij 
hebben geschikte oplossingen voor het gemakkelijk aan- en uittrekken van kousen.
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CORRECTE MANIER VAN OPMETEN

Kenmerkend voor medische compressiekousen is onder meer dat de benen moeten worden 
opgemeten om de maat te bepalen. Dit is om ervoor te zorgen dat de kous past, comfortabel 
zit en dat de compressie op het been juist is.

Lengte l  in cm (l  = lengte);  
Omvang c in cm (c = circumference/omvang)

cT
cH

gemeten in de taille (bovenop het heupbeen)
gemeten op het breedste deel van de heupen

gemeten ca. 5 cm onder het kruis/ 2 cm onder 
bilplooi

gemeten halverwege de dij (halverwege de knieschijf en 
het kruis)

gemeten, vanuit de knieplooi, over de bovenrand van de knieschijf;       
de knie moet licht gebogen zijn
gemeten 2 vingers onder de knieplooi

gemeten op het dikste deel van de kuit

gemeten op de overgang van de achillespees naar de kuitspier

gemeten op het dunste deel boven het enkelgewricht
gemeten over hak en wreefplooi
gemeten aan begin van de middenvoetsbeentjes 

cG

cF

cD

cB

cE

cC

cB1

cY
cA

A-T

A-G

A-F

A-D

l A

l Z

bilplooi tot taille
l K-T achter

kruis tot taille
l K-T voor

open teen

gesloten teen 

l T

l H

l G

l F

l E
l D

l C

l B1

l B

Wanneer
Doe de metingen indien mogelijk s‘ morgens vroeg.            
Het been moet vrij zijn van oedeem/zwelling. Meet op 
de huid.

Hoe  
Omtrek: Plaats het meetlint stevig rond het been / heup 
/ taille zonder het te aan te trekken. 

Lengte: Meet de lengte aan de binnenkant van het been, 
met het been recht (met uitzondering van lT).
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TIPS AND TRICKS

Tip 1: De voordelen van compressiekousen uitleggen 

Laat de klant precies zien hoe belangrijk, effectief en 
bovenal comfortabel compressie kan zijn. Alleen op 
die manier kunnen bestaande vooroordelen worden 
overwonnen en kan een optimaal therapiesucces 
worden bereikt. 

Tip 2: Training aan- en uittrektechnieken  

Laat de klant zien hoe hij/zij de compressiekous 
correct aan- en uittrekt. Laat de klant vervolgens zelf 
de kous weer aan- en uittrekken, zodat u indien 
nodig correcties kunt aanbrengen.

Tip 3: Geef instructies over het gebruik en de             
         verzorging

Zodat uw klanten zich volledig op hun gemak voelen 
met hun compressiekousen, is het belangrijk dat u 
hen enkele basistips geeft over het gebruik en het 
onderhoud.

Van vroeg tot laat: 
De steunkousen moeten van `s morgens tot                
`s avonds worden gedragen of zoals voorgeschreven 
door de arts. De kousen moeten worden                  
aangetrokken na het opstaan voordat de benen 
beginnen op te zwellen. 

 

Handschoenen helpen: 
Onze speciale handschoenen moeten altijd worden 
gedragen bij het aan- en uittrekken van                      
compressiekousen. Dit maakt het aan- en uittrekken 
veel gemakkelijker en beschermt de kous. 

 

Aan- en uittrekhulpmiddelen als ondersteuning: 
Verdere ondersteuning kan worden geboden door 
alternatieve aan- en uittrekhulpmiddelen zoals 
Proflebo Classic, de Arion sim-slide, de Arion         
magnide on/off, de  Sigvaris DOFF N‘ DONNER, de 
Handylegs of één van de vele andere slides.

 

Dagelijks wassen: 
De kousen moeten dagelijks met de hand of in de 
wasmachine worden gewassen met een                     
fijnwas-programma met een maximumtemperatuur 
van 40 °C en in een wasnetje. Het wasmiddel mag 
geen wasverzachter bevatten.

De volgende punten zijn belangrijk bij het adviseren van uw klanten:

gemeten, vanuit de knieplooi, over de bovenrand van de knieschijf;       
de knie moet licht gebogen zijn
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SPECIALE BOORDEN
Onze AD-kousen worden standaard geleverd met een 
softband en onze AG kousen met een siliconenband. Er 
zijn echter situaties die een andere boord vereisen. 

AD met siliconenband
Deze AD-kous biedt een nog betere grip op het been, 
mocht de AD met softband afzakken. De AD met 
siliconenband wordt vooral gebruikt als de kuit beperkt 
ontwikkeld is (d.w.z. als de omvang in het cC- en 
cD-bereik gelijk is of C kleiner is dan D).  
 Leverbaar in Style SEMITRANSPARENT, 
 Essentieel COMFORTABEL & THERMOREGULATING en 
 Specialities TRADITIONEEL.

AG met softband
Deze AG kous met softband wordt gebruikt voor mensen 
met een gevoelige of geÏrriteerde  huid.
De speciale lijm FIX kan gebruikt worden om de kousen 
te fixeren.
 Leverbaar in Essential COMFORTABLE & 
    THERMOREGULATING en Specialities TRADITIONAL.

AG met heupbevestiging
Deze variatie op AG heeft de voorkeur van klanten die 
geen siliconenband willen of kunnen dragen. Kan ook 
als links/rechts (als paar) gedragen worden in plaats van 
een panty. In de taille voorzien van een band met 
klittebandsluiting.                                                                      
 Leverbaar in Essential COMFORTABLE &                                  
 THERMOREGULATING &  Specialities TRADITIONAL.

SPECIALE MATEN
Een perfecte pasvorm van de kous is uiterst belangrijk 
voor de naleving van de voorschriften en de doeltref-
fendheid van de kousen. Naast onze standaardmaten, 
die al een breed scala aan maten bestrijken, kunnen wij 
individuele oplossingen bieden met korte lengtes of 
speciale kousen voor klanten met grote voeten. 

Korte lengte
Deze variant is geschikt voor kleinere personen of 
personen met een korter onderbeen of beenlengte.  
Korte lengte lD Kuit: 31 - 34 cm
Korte lengte lG Panty: 56 - 64 cm
 Leverbaar in Essential THERMOREGULATING. 

Lange voet
Hier maken we onderscheid tussen volumineuze voeten 
en voeten met een grote schoenmaat. 
- Volumineuze voet: 
De Active MASCULINE kous is perfect voor grote voeten 
in alle maten. De kous is speciaal ontworpen voor de 
mannelijke voet en kan ook de symptomen verlichten 
die gepaard gaan met hallux valgus. Geschikt voor grote 
omvang A en een grote wreefomvang.
- Grote schoenmaat:
Voor het product Essential THERMOREGULATING 
maxifoot bieden wij een medische compressiekous met 
een verlengd voetgedeelte.

Omdat elke klant andere eisen stelt, bieden wij naast onze standaard-uitvoeringen, -boorden 
en -maten ook optimale voorzieningen voor speciale behoeften. Het is belangrijk om              
individueel op klanten te reageren en het best mogelijke product te vinden. Alleen een        
product dat goed past en waarin men zich prettig voelt, zal worden gedragen.

BIJZONDERE UITVOERINGEN
/SPECIALE EISEN
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SPECIALE UITVOERINGEN
Naast onze standaardmodellen bieden wij ook diverse 
andere modellen aan om aan zoveel mogelijk behoeften 
te voldoen.

AF
Deze korte variant op de dijbeenkous is ideaal voor 
mensen die spataderen in de knieholte hebben, waar-
door een AD-kous ongeschikt is en die geen panty of 
conventionele AG-kous wensen te dragen. 
 Leverbaar in Specialties TRADITIONAL 

Panty Bodyform
Bij de Bodyform compressiepanty loopt de compressie 
door tot in het broekdeel. Bij normale compressiepanty‘s 
eindigt de compressie op G. De Bodyform-panty is 
daarom geschikt voor vrouwelijke klanten met zacht 
bindweefsel en ondersteunt het silhouet van de heupen. 
 Verkrijgbaar als Essential COMFORTABLE. 

TEEN OPTIES
De meeste van onze compressiekousen worden           
geleverd met een keuze uit twee teenopties. In de 
meeste gevallen kan de keuze aan de klant worden 
overgelaten.

Open teen
- Voor klanten die geen gesloten teen nodig hebben.
- Aangenamer om te dragen bij warme                      
   temperaturen.
- Gemakkelijker aan te trekken, dus ideaal voor   
   oudere mensen.
- Maakt het mogelijk de kleur van de tenen te   
   observeren.

Gesloten teen
- Om medische redenen, wanneer compressie in het  
   teengebied vereist is, bijv. bij oedeem in voorvoet  
   en tenen.
- Om orthopedische redenen, bij een sterk                 
   geprononceerde hallux.
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COMPRESSIEWAARDEN IN HET ENKELGEBIED
Compressieklasse 1        18 – 21 mmHg
Compressieklasse 2    23 – 32 mmHg
Compressieklasse 3    34 – 46 mmHg
Compressieklasse 4         >46 mmHg

INDICATIES Compressietherapie wordt over het 
algemeen door een arts voorgeschreven bij de volgende                      
ziektebeelden :

Chronische veneuze ziekten
• Verlichting van veneuze symptomen
• Verbetering van de levenskwaliteit bij chronische                 
 veneuze aandoeningen
• Voorkomen en behandelen van veneus oedeem                    
• Voorkomen en behandelen van veneuze                             
 huid-veranderingen
• Eczeem en hyperpigmentatie
• Lipodermatosclerosis en atrophie blanche
• Behandelen van veneuze ulcera
• Behandeling van gemengde (arteriële en veneuze)     
  beenulcera (rekening houdend met de contra-              
  indicaties)
• Voorkomen recidiverende ulcera
• Pijnvermindering bij veneuze beenulcera
• Varicosis
• Als nabehandeling van spataderen
• Functionele veneuze insufficiëntie (bij zwaarlijvigheid,  
 en zittende en/of staande beroepen)
• Veneuze malformaties

Veneuze trombotische aandoeningen
•  Oppervlakkige veneuze trombose
• Diep veneuze trombose
• Veneuze trombose aan de arm
• Post-trombotische aandoeningen
• Post trombotisch sydroom
• Tromboseprofylaxe bij minder mobiele patiënten

Oedeem
• Lymphoedeem
• Zwangerschapsoedeem
• Post-traumatisch oedeem
• Post-operatief oedeem
• Lipoedeem 
• Inactiviteitsoedeem/dependency

Het dragen van steunkousen is een effectieve therapie tegen chronische en acute veneuze 
aandoeningen, ter voorkoming van trombose (bij reizen), spataderen of spataderen tijdens de 
zwangerschap. Wij adviseren het gebruik van medische steunkousen alleen na overleg met een 
(gespecialiseerde) arts.

COMPRESSIEWAARDEN, INDICATIES EN 
CONTRA-INDICATIES

1 Guideline of the German Society of Phlebology on Medical 
Compression Stockings Phlebology 2019; AWMF (Association of the 
Scientific Medical Societies) registration:037/005

Overige indicaties
• Obesitas met functionele veneuze insufficiëntie 
• Inflammatoire dermatose van de benen
• Orthostatische hypotensie
• Varices bij zwangerschap

CONTRA-INDICATIES 
Relatieve contra-indicaties, waarbij voordelen en risico‘s 
in het bijzonder tegen elkaar moeten worden                
afgewogen:
• Ernstige exsuderende dermatose
• Intolerantie voor compressie materiaal
• Ernstige gevoelsstoornissen van de extremiteit
• Gevorderde perifere neuropathie (bv. bij diabetes   
 mellitus)
• Primaire chronische polyartritis

Absolute contra-indicaties: 
• Arteriële insufficiëntie
• Decompensatio cordis
• Phlegmasia cerulea dolens (zeer zeldzaam:                                
 volledige afsluiting van de veneuze vaten tgv DVT)

RISICO‘S EN BIJWERKINGEN
Onjuist zwachtelen veroorzaakt pijn en kan resulteren in 
weefselbeschadiging en zelfs necrose en drukschade aan de 
perifere zenuwen. ACT kan huidnecrose en druk-                
beschadiging van de perifere zenuwen veroorzaken, vooral 
bij onoordeelkundige behandeling. Bij een gevoelige huid 
kunnen onder de compressiehulpmiddelen jeuk, schilfering 
en tekenen van ontsteking optreden. Daarom is het 
raadzaam de huid onder de compressiehulpmiddelen 
adequaat te verzorgen.
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MAATTABELLEN

Maattabel voor Essential COMFORTABLE,  
Essential THERMOREGULATING, Style SEMITRANSPARENT, 
Active MASCULINE

AD = onderbeen; AG = Dijbeen; AT = Panty; AT Maternity =voor zwangere vrouwen of vrouwen met voller postuur: de omtrekmetingen cH en 
cT worden vervangen door een speciaal buikgedeelte/positiebroek

*   short alleen leverbaar in Essential THERMOREGULATING AD met softband in  
    CCL 2, kleuren black en nature; niet leverbaar met maxivoet
** short alleen leverbaar in Essential THERMOREGULATING AT met softband in   
    CCL2 en 3, kleur nature

Omvang 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
zonder sil band 42-54 47-59 47-59 52-64 52-64 56-68 56-68 61-74 61-74 66-79 66-79 73-85

met sil band 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

 CB1 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

 CB1

CB

CY
CA

D

G

A–T

A–G

A–D

Lengte cm

short* 31 – 34 short 56 – 64 short** 56 – 64

normal 35 – 40 normal 65 – 74 normal 65 – 74

long 41 – 45 long 75 – 84 long 75 – 84

D G G
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Maattabellen voor Specialities ARM KOUSEN

1 alleen voor handschoenn (A-C)
2 Plusmaat alleen mogelijk voor ADVANCE AG en CG in combinatie met siliconenband

ADVANCE Lengte cm

normal <43

long >43

AG AG CG CG

met handje                     
met softband

met handje                     
met  Sensinova sil band

met softband met Sensinova sil band

ADVANCE Omvang cm TRADITIONAL  
Omvang cm

XS XS
Plus2 S S 

Plus2 M M 
Plus2 L L 

Plus2 XL XL 
Plus2 S M L

CF 24-32 32-38 26-34 34-40 29-37 37-43 32-40 40-46 34-42 42-48 24-30 30-36 36-42

CD 20-24 24-28 28-32

CC 13-14 13-14 14-16 14-16 16-18 16-18 18-20 18-20 20-23 20-23 13-16 16-19 19-22

CA1 16-20 16-20 17-21 17-21 18-22 18-22 19-23 19-23 20-24 20-24 16-19 18-22 22-25

G

C

Gl

H

TRADITIONAL Lengte cm

normal 40 – 46

long 46 – 52

AC CH CG AH AG

losse handschoen met lichaamsgordel 
(arm) 

met sil band met handje 
met lichaamsgordel 
(arm)

met handje 
met sil band
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Verkrijgbare maten voor Specialities TRADITIONAL, Specialities ULCER X 

Drukklasse Maten Lengte

XS S S 
PLUS M M 

PLUS L L 
PLUS XL XL 

PLUS short long

A B  1 Enkelsok

AD  
CCL 2

CCL 3

CCL 4  1  1  1  1  1  1

AF 
Halfhoog

CCL 2  1  1  1

CCL 3

CCL 4  1  1  1

AG 
Dijbeen

CCL 2  1, 2  1, 2  1, 2

CCL 3

CCL 4  1  1  1

AG 
Met heupstuk

CCL 2

CCL 3

AT Panty
AT Maternity CCL 2

AT voor man CCL 2

ULCER X Kit ~45 mmHg 

1  uitvoering alleen leverbaar zonder siliconenband 
2  uitvoering alleen leverbaar in long
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Omvangs- en lengtematentabel voor de Specialities TRADITIONAL,  
Specialities ULCER X

MAATTABEL

47

AB1 = Enkelsok; AD = kniekous; AF = Halfhoog; AG = Dijbeen; AT= Panty; AT Maternity = AT Maternity =voor zwangere vrouwen of vrouwen met 
voller postuur: de omtrekmetingen cH en cT worden vervangen door een speciaal buikgedeelte/positiebroek

 Omvang cm

XS S S 
Plus M M 

Plus L L 
Plus XL XL 

Plus

CT tot 80 tot 80 tot 90  tot 90 tot 100 tot 100   

CH  tot 110 tot 110 tot 120 tot 120  tot 130 tot 130   

CG 40-50 42-52 50-60 50-60 58-68 58-68 66-76 61-71 69-79

CF 39-48 41-50 45-54 48-57 53-62 55-64 61-70 58-67 64-73

CE 29-34 32-37 36-41 35-40 40-45 38-43 44-49 41-46 48-53 

CD 26-32 28-34 32-38 31-37 36-42 34-40 40-46 38-43 44-49

CC  28-31 31-36 35-40 34-39 39-44 37-42 43-48 40-45 47-52 

CB1 21-24 24-29 24-29 29-32 29-32 32-36 32-36 35-39 35-39 

CB 17-19 19-23 19-23 23-26 23-26 26-29 26-29 29-32 29-32

CY  25-28 28-32 28-32 32-35 32-35 35-38 35-38 38-41 38-41

CA  17-19 19-23 19-23 23-26 23-26 26-29 26-29 29-32 29-32

 Lengte cm

short 33 – 37 short 56 – 60 short 61 – 70 short 61 – 70

long 38 – 44 long 61 – 70 long 71 – 80 long 71 – 80

D F G G 

CT

CH

CG

CF
CE

CD

CC

 CB1

CB

CY

CA

D

G

F

A–T

A–G

A–D

A–F

A–T
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MAATTABEL

Omvangs- en lengtematentabel voor de 
Specialities DIABETISCHE COMPRESSIE SOKKEN

*maat XL alleen in leverbaar in men

De twee varianten DIABETISCHE COMPRESSIE SOKKEN 
women en  DIABETISCHE COMPRESSIE SOKKEN men 
verschillen in de omvang van het voetgedeelte. 

CD

CB

CA

D

Omvang  cm

S M L XL*

CD 27-33 31-39 35-45 41-51

CB 18-22 22-26 26-29 29-36

 Lengte cm

short ≤ 41

long >41

D

Schoenmaat 
(richtlijnen)

short long

Euro vrouw tot 39 tot 42

man tot 43 tot 46

UK vrouw tot 6 tot 8

man tot 9 tot 11

US vrouw tot 8.5 tot 10.5

man tot 10 tot 12

AUS/NZL vrouw tot 7 tot 8.5

man tot 8.5 tot 11.5

Omvangs- en lengtematentabel voor de Specialities THROMBO 

D

G

CG

CD

CB

THROMBO 
Omvang  
(cm)

CB CD CG

x-small2 17 – 19 cm ≤ 34 cm ≤ 52 cm

small 19 – 23 cm ≤ 38 cm ≤ 60 cm

medium 23 – 26 cm ≤ 42 cm ≤ 68 cm

large 26 – 29 cm ≤ 46 cm ≤ 76 cm

 

 
THROMBO 
Lengte (cm) l D l  G

short ≤ 37 cm ≤ 70 cm 

long ≥ 38 cm ≥ 71 cm
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VOLLEDIG PRODUCT OVERZICHT IN VOLGORDE VAN COMPRESSIE 
Product Model Afwerking CCL Teen Sil band Pag

1 2 3 4         LG
T*

SV
G

T*

KG
T*

Essential COMFORTABLE AD Softband 1 2 13
Siliconenband 2

AG Softband 1 2
Siliconenband 1 2
Heupstuk 2

AT Softband 1 2
AT Maternity Softband 1 2
AT Bodyform Softband 2

THERMOREGULA-
TING

AD Softband 1 2 3 15
Siliconenband 2

AG Soft top 1 2
Siliconenband 1 2 3  

CCL 1 / 2
Heupstuk 1 2 3

AT Softband 1 2 3
AT Maternity Softband 1 2

Style SEMITRANSPARENT AD Softband 1 2 21
Siliconenband 2

AG Siliconenband 1 2
AT Softband 1 2
AT Maternity Softband 1 2

Active MASCULINE AD Softband 2 25
Specialities TRADITIONAL AB 1 Enkelsok – 29

AD Softband 2 3 4
Siliconenband 2 3

AF Softband 2 3 4
Siliconenband 2 3

AG Softband 2 3 4
Siliconenband 2 3
Heupstuk 2 3

AG Post OP Heupstuk 2 3

AT Softband 2
AT Maternity Softband 2
AT man Softband 2

ULCER X AD Softband 
~ 45 mmHg 

Liner  gesloten 
teen, 

TRADITIONAL 
open

31

DIABETISCHE 
COMPRESSIE SOK

AD Softband 18 – 25 mmHg 33

ARM SLEEVE 
ADVANCE

AG met handje Softband 14 – 18 mmHg 
 

20 – 25 mmHg 

37
Siliconenband

CG zonder handje Softband
Siliconenband

ARM SLEEVE 
TRADITIONAL

AC handschoen – 2
CH zonder handje Lichaamsband 2
CG zonder handje Siliconenband 2
AH met handje Lichaamsband 2
AG met handje Siliconenband 2

AB1 
Enkelsok

AD 
Calf

AF 
Halfhoog

AG 
Dijbeen

AT 
Panty

AT 
Maternity

AT 
Bodyform

AT 
man

AG 
met heupstuk

*LGT = Lace siliconenband; SVGT = Sensinova siliconenband; KGT = Quadrinova noppen siliconenband (Essential COMFORTABLE, Essential THERMOREGULATING,  
Style SEMITRANSPARENT) / Noppen siliconenband (Essential CLASSICAL / Specialities TRADITIONAL, and Arm Sleeve TRADITIONAL,)
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NIEUWE PRODUCT NA AM/ AFKORTING
Oude naam Nieuwe naam Nieuwe afkorting* Page
COMFORT Essential COMFORTABLE ECF 13
COTTON Essential THERMOREGULATING ETH 15

MAGIC Style SEMITRANSPARENT SSE 19
JAMES Active MASCULINE AMA 23
TRADITIONAL Specialities TRADITIONAL TRA 27
ULCER X Specialities ULCER X ULX 29
DIABETISCHE COMPRESSIE SOK Specialities DIABETISCHE COMPRESSIE SOK DCS 31
THROMBO Specialties THROMBO THR 33
ARM KOUSEN Specialities ARMKOUSEN ADVANCE / TRADITIONAL AAD / ATR 35

VOLLEDIG PRODUCT OVERZICHT IN VOLGORDE VAN BEHOEFTES

Uitleg over speciale modellen / speciale vereisten op blz. 38

Indicatie Serie / Product naam Page
Kousen die niet afzakken:
AD met siliconenband

Essential COMFORTABLE 13
Essential THERMOREGULATING 15
Style SEMITRANSPARENT 19
Specialities TRADITIONAL 27

Volle voeten of lange voeten Essential THERMOREGULATING (maxivoet: extra lange voet) 15
Active MASCULINE (voluminous foot) 23

Korte totale beenlengte/dijbeen:  
Halfhoog / AF

17
Specialities TRADITIONAL 27

Thigh stocking for sensitive / allergy-prone skin:  
Thigh with soft top

Essential COMFORTABLE 13
Essential THERMOREGULATING 15
Specialities TRADITIONAL 27

AG kous welke makkelijk aan- en uittrekt 
en

Essential COMFORTABLE 13
Essential THERMOREGULATING 15

17
Specialities TRADITIONAL 27

Extra korte beenlengte Essential THERMOREGULATING (AD en AT Panty) 15
Beginnend lipoedeem in het heupgebied / zacht bindweefsel: 
Panty met Bodyform

Essential COMFORTABLE 13

Ulcus Cruris Specialities ULCER X 29
Diabetische voet Specialities DIABETISCHE COMPRESSIE SOK 31
Postoperatieve zorg/ Post OP Specialities TRADITIONAL 27
Bij oedeemneiging / zeer vergevorderd CVI:  
ccl 3 of ccl 4 

Essential THERMOREGULATING 15
Specialities TRADITIONAL 27

Preventie / behandeling en verzorging van lymfoedeem  
aan de bovenste extremiteiten

Specialities ARMKOUS ADVANCE 33
Specialities ARMKOUS TRADITIONAL 33

Gevoelige huid Essential THERMOREGULATING 15
Elegante en semi-transparante kous Style SEMITRANSPARENT 19
Thermoregulerend effect Essential THERMOREGULATING 15

VOLLEDIG PRODUCT OVERZICHT IN VOLGORDE VAN UITVOERINGEN/MODEL 
Product Page

AB1 
enkelsok

AD AF 
Halfhoog 
dijbeen

AG  
Dijbeen

AG 
met 

heupband

AG 
Post-OP

AT
Panty

AT
Maternity

AT
Bodyform

AT
man

Essential COMFORTABLE 13
THERMOREGULATING
CLASSICAL

Style SEMITRANSPARENT 21
Active MASCULINE 25
Specialities TRADITIONAL 29

ULCER X
DIABETIC  
COMPRESSION SOCKS

ARM SLEEVE ADVANCE verkrijgbaar als AG met handje en CG zonder handje
ARM SLEEVE  
TRADITIONAL verkrijgbaar als losse handschoen AC, CH en CG zonder handje, alsmede AH en AG met handschoen

*De afkorting kan gebruikt worden bij bestellen. 
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