
• Gradueret kompression
• Ekstra let og tynd
• Antibakteriel
• Åndbar
• Ingen silikone
• Nem at tage af og på
• Antimikrobiel beskyttelse
• Bedre pasform - færre størrelser

Produktblad
MEDICINSK KOMPRESSION
ANTIEMBOLI - AD

Udførelse: AD, kl.1 med tå.
Testnorm: Kompressionsklasse 1, 18-23 mmHg, RAl-GZ 387
Størrelse: S, M, L, XL, XXL
Farve: Hvid
Materiale: 82% nylon, 18% Elastan
Anvendelse: Stimulering af venøse cirkulation til pre, intra og post kirurgiske 
forebyggelse af tromboemboli i faste og sengeliggende patienter.
Sikkerhedsforskrift: Anbefales ikke, til personer med åbne sår, dermatosis med 
sekreter, dermatitis, erytem eller i tilfælde hvor lægen vurderer at anvendelse 
af strømperne ikke er nødvendig. Det er afgørende at bærer den korrekte 
størrelse strømpe, for at opnå den rette funktion og for at undgå skader på 
benene.  Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre al-
lergiske reaktioner.
Mærke: SupCare
CE-klassifikation: Klasse 1, medicinske hjælpemidler
Holdbarhed: Engangsbrug
Emballage: Plastikpose 
Bortskaffelse af vare: Forbrænding
Bortskaffelse af emballage: Forbrænding
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Knæstrømpe,  SupCare,  AD, 18-23 mmHg, hvid, skridsikker fodsål

Varenummer: 9030
Varegruppe: Anti-emboli
Mindste salgsenhed: 6 stk per strørrelse

Size S M L XL

29-34 cm

19-21 cm

33-37 cm

21-23 cm

36-41 cm

23-25 cm

40-45 cm

25-27 cm
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B

(Perimeter)

(Perimeter)

XXL

44-47 cm

27-29 cm



• Gradueret kompression
• Ekstra let og tynd
• Antibakteriel
• Åndbar
• Ingen silikone
• Nem at tage af og på
• Antimikrobiel beskyttelse
• Bedre pasform - færre størrelser

Udførelse: AG, kl.1 med tå.
Testnorm: Kompressionsklasse 1, 18-23 mmHg, RAl-GZ 387
Størrelse: S, M, L, XL, XXL
Farve: Hvid
Materiale: 82% nylon, 18% Elastan
Anvendelse: Stimulering af venøse cirkulation til pre, intra og post kirurgiske 
forebyggelse af tromboemboli i faste og sengeliggende patienter.
Sikkerhedsforskrift: Anbefales ikke, til personer med åbne sår, dermatosis med 
sekreter, dermatitis, erytem eller i tilfælde hvor lægen vurderer at anvendelse 
af strømperne ikke er nødvendig. Det er afgørende at bærer den korrekte 
størrelse strømpe, for at opnå den rette funktion og for at undgå skader på 
benene.  Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre al-
lergiske reaktioner.
Mærke: SupCare
CE-klassifikation: Klasse 1, medicinske hjælpemidler
Holdbarhed: Engangsbrug
Emballage: Plastikpose 
Bortskaffelse af vare: Forbrænding
Bortskaffelse af emballage: Forbrænding

Lang strømpe,  SupCare,  AG, 18-23 mmHg, hvid, skridsikker fodsål

Varenummer: 9031
Varegruppe: Anti-emboli
Mindste salgsenhed: 6 stk per strørrelse

Size S M L XL

G 47-55 cm

29-34 cm

19-21 cm

54-62 cm

33-37 cm

21-23 cm

61-66 cm

36-41 cm

23-25 cm

65-70cm

40-45 cm

25-27 cm
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Produktblad
MEDICINSK KOMPRESSION
ANTIEMBOLI - AG
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