walcz

Convari Microtrans
Najbardziej kryjące z całej serii.
Podkolanówki, pończochy, rajstopy.
Podkolanówki również z odkrytym
palcem.
Klasa I i II kompresji.

z ŻYLAKAMI
skutecznie

Kolory:
czarny

czekol .

Convari Transparent

wzmocniona podeszwa i pięta

Lekko kryjące.
Podkolanówki, pończochy, rajstopy.
Klasa I i II kompresji.
Kolory:
czarn y

Convari Fantaisie
Jedyne na rynku produkty
kompresyjne z atrakcyjnym wzorem.
Podkolanówki, pończochy, rajstopy.
Klasa I kompresji.

antypoślizgowy pasek z motywem
w kwiaty

Wzory:
drobny
wzór

Convari Cotton Men
Produkty dedykowane głównie
mężczyznom.
Podkolanówki, pończochy.
Klasa I kompresji.

płaskie i niewyczuwalne szwy

Kolory:
czarn y

szary

granat

Convari są produkowane w USA przez DJO Global we współpracy z liderem w branży firmą ETI.

Kompresyjne produkty przeciwżylakowe

Dla wielu osób żylaki to tylko pro-

Jak pokazują najnowsze badania

blem estetyczny. Tak naprawdę to

najlepsze efekty w przeciwdziałaniu

objaw Przewlekłej Niewydolności
Żylnej, poważnej choroby, której

powstawania żylaków jak i leczeniu
przewlekłej niewydolności żylnej
przynosi połączenie farmakologii

nie można lekceważyć.

z kompresjoterapią.

Uznawana za chorobę cywilizacyjną dotyka 40-60%
kobiet i 20-40% mężczyzn. Coraz częściej występuje
u osób młodych.

Profilaktyka i leczenie

Przyczyny

Istnieje wiele czynników sprzyjających powstaniu
przewlekłej niewydolności żylnej. Najważniejsze z nich
to:
• czynniki genetyczne,
• otyłość,
• przyjmowanie leków hormonalnych,
• alkohol, palenie papierosów,
• wysoka temperatura,
• wysokie obcasy,
• ciąża,
• siedzący tryb życia,
• praca wymagająca długotrwałej
pozycji stojącej.

Objawy

Objawy, w początkowym etapie choroby
niepozorne i często lekceważone, to uczucie ciężkich nóg, następujące po nich wieczorne bóle w okolicy kostek i goleni, czy
uporczywe nocne skurcze. Nieco później
pojawiają się pajączki, a następnie żylaki
i owrzodzenia.

to gama wysokiej jakości
medycznych produktów
kompresyjnych opracowanych przy współpracy
z Elastic Therapy Inc USA.
Produkty łączą działanie terapeutyczne z niespotykaną
elegancją. Dzięki nim każda nowoczesna kobieta nie
tylko skutecznie uchroni się przed problemem żylaków
i skutecznie zahamuje ich rozwój, ale także poczuje się
komfortowo i atrakcyjnie.
Produkty Convari dostępne są w dwóch klasach kompresji:

Do najskuteczniejszych metod profilaktyki i zachowawczego leczenia tej uciążliwej i niebezpiecznej choroby
zaliczamy kompresjoterapię; od wielu lat znaną, ale
niedocenianą metodę zapobiegania i leczenia żylaków.
Kompresjoterapia pozwala nie tylko zahamować
rozwój choroby ale także zmniejszyć objawy. Metoda ta
polega na wywieraniu określonego i odpowiednio dobranego ucisku na żyły kończyn dolnych dzięki czemu
krew efektywniej odpływa z nóg nie pozostając
w zastoju.
Efekt ten uzyskamy dzięki produktom marki Convari,
która w swojej ofercie posiada podkolanówki, pończochy i rajstopy kompresyjne.

I KLASA
profilaktyka

od 15 do 20
mmHg

Przy uczuciu ciężkości i zmęczeniu nóg, przy
niewielkich żylakach nóg bez stanów obrzękowych,
działanie profilaktyczne w przypadku pracy siedzącej
i stojącej, niewielkie żylaki w czasie ciąży.

II KLASA
leczenie

od 20 do 36
mmHg

Przy silnych dolegliwościach zaawansowanych
zmian żylakowych nóg, ze skłonnością do obrzęków,
pourazowe stany obrzękowe, po zapaleniu lub
zakrzepicy żył powierzchniowych, po skleroterapii
żylaków oraz operacji żylaków dla utrzymania wyników
leczenia. Duże żylaki w czasie ciąży.

Najważniejsze cechy produktów Convari:
•

optymalnie dobrany ucisk,
zgodny ze światową klasyfikacją schorzeń CEAP

•

najwyższej jakości materiały:
poliamid, elastan, bawełna

•
•
•
•
•
•
•

bogate wzornictwo
duży wybór kolorów
płaskie i niewyczuwalne szwy
wzmocniona podeszwa i pięta
powiększona przestrzeń na place
brak lateksu
antypoślizgowy pasek z motywem
w kwiaty

