ZDRAVOTNÍ
KOMPRESIVNÍ
PUNČOCHY

N E J V Ě T Š Í Č E S KÝ V Ý R O B C E

Certifikace RAL
Výrobky společnosti MAXIS a.s.
jsou již od roku 2003 certifikovány
globálně uznávanou německou
technickou normou pro kompresivní
punčochy RAL-GZ 387. Produkty jsou
každoročně testovány v akreditované
zkušebně v německém Hohensteinu
a certifikace je úspěšně obnovována.
Lékaři a pacienti tak mají jistotu, že
výrobky MAXIS splňují z hlediska
výroby velmi náročná kritéria pro
správné dodržení tlakových hodnot.
Tím je zaručena úspěšná
kompresivní léčba.

20–50 %
Tlak v oblasti
STEHNA

50–80 %
Tlak v oblasti LÝTKA

ROZLOŽENÍ
KOMPRESE

dle normy RAL-GZ 387

100 %
Tlak v oblasti
nad KOTNÍKEM

TECHNOLOGICKÉ INOVACE

MICRO, BRILLANT, COTTON, SOFT
MAXIS přináší jako jediný český výrobce
kompresivních punčoch naprosto unikátní
uživatelské benefity pro bezkonkurenční komfort
při nošení.

Unikátní způsob
přišití krajky /
lemu v předpětí
Jemná hedvábná
etiketa - nedráždí
pokožku, nezpůsobuje
drobné alergické reakce
(při pocení)

Široký zdravotní
lem s unikátním
oboustranným obšitím

Extra plochý šev
- nezpůsobuje
nepříjemné otlaky
Zesílená pata
s „Y“ tvarem
pro lepší padnutí

Díky prémiovým vstupním materiálům
a pokročilé technologii výroby je možno prát
produkty v pračce a sušit je v sušičce.

MICRO

Odvod vlhkosti
od těla
Odvod vlhkosti od

MICRO

BRILLANT

Vhodné pro
citlivou pokožku
Odvod vlhkosti od těla.

COTTON

Hedvábně měkký
omak

d vlhkosti od těla.

em

Pro citlivou pokožku.
Elegantní vzhled
s příjemným leskem

BRILLANT

II. KT

Pro citlivou pokožku.

Hedvábně měkký omak.

Elegantní vzhled
s příjemným leskem

Měkkost

Pro citlivou pokožku

(23–32 mm/Hg)

MICRO
COTTON

• bez špice
• se špicí

III. KT

Elegantní matné kompresivní
punčochy s antibakteriální
Měkkost
a protiplísňovou úpravou
MICRO
PROTECTION.
Pro citlivou pokožku.

(34–46 mm/Hg)
Elasticita

• bezVyvážená
špice
kombinace

bavlny a mikrovlákna.

• pro ženy
i pro muže

MICRO PROTECTION
Pokročilá antibakteriální a protiplísňová
úprava, která zůstává v pletenině
po celou dobu životnosti výrobku.

bronz

Vyvážená kombinace
bavlny a mikrovlákna.

černá

vou pokožku.

A–D A–F A–F A–G A–G AG–HB

lem

krajka

lem

krajka

s upínáním

A–T

A–TH

A–TU

dámské

pánské

těhotenské

Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.
Prostudujte si pečlivě návod k použití.

Odvod vlhkosti od t

BRILLANT

MICRO

vlhkosti od těla.

Pro citlivou pokožku.

Hedvábně měkký oma

Elegantní lesk

Elegantní vzhled
s příjemným leskem

COTTON

Odvod vlhkosti od těla.

Pro citlivou pokožku

Elasticita

BRILLANT
Měkkost

m

Elasticita

Pro citlivou pokožku.

Měkkost
Elegantní vzhled
s příjemným leskem

COTTON

ou pokožku.

Měkkost

Vyvážená kombinace
bavlny a mikrovlákna.

BRILLANT
Moderní lesklé kompresivní
punčochy s technologií
High IQ®
Pro citlivou pokožku.
zajišťující ještě větší odvod vlhkosti
od těla.

II. KT

(23–32 mm/Hg)

• bez špice
• se špicí
• pro ženy
Vyvážená kombinace
i pro
muže
bavlny
a mikrovlákna.

HIGH-IQ®
COOL COMFORT
Díky nejmodernější technologii zažijete chladivý,
svěží a suchý pocit při každodenním nošení.
Bonusem je také větší odvod vlhkosti (potu) od těla.
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A–GA–D
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A–TU
A–T
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A–TU
A–THA–
bronz
černá
lem

krajka
lem

krajka lems upínáním
krajka
s upínáním
dámské
lem
krajka krajka
lemlem krajka
krajka

krajka
dámské
spánské
upínáním
těhotenské
pánské
dámské
s upínáním
těhotenské
pánskédáms
lem

Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.
Prostudujte si pečlivě návod k použití.

BRILLANT
MICRO

Vhodné pro
citlivou
pokožku
Měkkost

Elegantní vzhled
s příjemným leskem
Odvod vlhkosti od těla.

Pro citlivou pokožku.

COTTON
BRILLANT

Vyvážená
kombinace bavlny
a mikrovlákna
Vyvážená kombinace
bavlny a mikrovlákna.

Pro citlivou pokožku.
Elegantní vzhled
s příjemným leskem

Měkkost

II. KT

COTTON

(23–32 mm/Hg)

• bez špice
• se špicí

COTTON
Pro citlivou pokožku.

• pro ženy
Vyvážená
kombinace
i pro
muže

bavlny a mikrovlákna.

COMFORT

Extrakt z Aloe Vera v kombinaci se speciálními
antibakteriálními mikrokapslemi dodává
produktu další vlastnosti: zabraňuje růstu
bakterií, a tím eliminuje vznik nepříjemných
pachů, pomáhá vytvářet a udržovat přirozené
prostředí na pokožce.

CAPSU
RO

LE

ALOE VERA

MIC

Bavlněné matné kompresivní punčochy
s extraktem z Aloe Vera v kombinaci
s mikrokapslemi s antibakteriálním
účinkem.

&

Aloe
Vera

A–D A–F A–F
A–D A–G
A–F A–G
A–F A–G
AG

bronz
lem

krajka

lem
lem

krajka

Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.
Prostudujte si pečlivě návod k použití.

slem
up

MICRO

Odvod vlhkosti
od těla
Odvod vlhkosti od

MICRO

BRILLANT

Vhodné pro
citlivou pokožku
Odvod vlhkosti od těla.

Pro citlivou pokožku.
Elegantní vzhled
s příjemným leskem

BRILLANT
COTTON

Jemnost

kosti od těla.

Pro citlivou pokožku.

Hedvábně měkký omak.

II. KT

Elegantní vzhled
s příjemným leskem

Měkkost

Pro citlivou pokožku

(23–32 mm/Hg)

SOFT
COTTON

• bez špice
• se špicí

PROMAX STANDARD

• pro ženy

Odlehčené kompresivní punčochy
v úpravě pololeskMěkkost
s antibakteriální
aplikací SOFT PROTECTION.
Pro citlivou pokožku.

Elasticita
Vyvážená kombinace
bavlny a mikrovlákna.

SOFT PROTECTION
Antibakteriální úprava dodávající
jemnému a tenkému materiálu
punčoch svěžest a prodyšnost.
Vyvážená kombinace
bavlny a mikrovlákna.

pokožku.

SOFT
P R OT E C T I O N

A–D A–F A–F
A–D A–G
A–F A–G
A–F A–G
AG–HBA–G A–T
AG–HB
A–TH A–TA–TUA–TH
tělová
lem

krajka

s lem
krajkou
lem krajka

krajka dámské
slem
upínáním
s upínáním
pánské dámské
těhotenské
pánské

Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.
Prostudujte si pečlivě návod k použití.

Barevně
rozlišená pata

Inteligentní
silikonový lem

Inspekční otvor

mediven®
thrombexin®18 I. KT

(18 mm/Hg)

Punčochy pro profylaxi trombózy.

• se špicí

Bílé nemocniční punčochy
(lýtkové nebo stehenní s lemem)
určené pro ležící pacienty. K použití
během hospitalizace - v předoperační,
operační i pooperační fázi.

A–D A–F A–D
A–F A–G
A–F A–F
A–G A–G
AG–HB
A–G A–T
AG–HBA–THA–TA–TU
A–TH
bílá
lem

krajka

lem
lem

krajka
krajka

Zdravotnický prostředek.
Prostudujte si pečlivě návod k použití.

krajka dámské
s upínáním
s upínánímpánskédámské
těhotenské
pánské
lem

Hladký lem

Žebrovaný lem

Řetízkovaná
špice

PONOŽKY
MAXIS®
Speciální ponožky s jemným
svěrem lemu.

BIO BAVLNA
žebrované
provedení

BAMBUS

hladké provedení

Ponožky BIO BAVLNA - speciální ponožky s neškrtícím
lemem a ručně řetízkovanou špicí.
Ponožky BAMBUS - ponožky s vysokým obsahem
bambusového vlákna, které má přirozené antibakteriální
a protiplísňové vlastnosti.

BIO BAVLNA

BAMBUS

bílá

světle
šedá

tmavě
šedá

černá

bílá

světle
šedá

bříza

béžová

modrá

hnědá

tmavě
šedá

černá

1.
Jednoduchá
manipulace.

2.
Oblékání
bez pomoci
další osoby.

3.
Zabraňují
nechtěnému
poškození
punčoch
a pažních
návleků při
navlékání.

NAVLÉKAČE
MAXIS®
Jednoduché a účinné pomůcky
pro navlékání kompresivních
punčoch a pažních návleků.

dné pr

velikost

Malý navlékač

4-8
velikost

Velký navlékač

Zdravotnický prostředek.
Prostudujte si pečlivě návod k použití.

odné pr
Vh

1-3

o

1-3

odné pr
Vh

o

ikost

odné pr
Vh

o

o

-8

velikost

Navlékač pro pažní návlek

MICRO

Odvod vlhkosti
od těla
Odvod vlhkosti od

MICRO

BRILLANT

Vhodné pro
citlivou pokožku
Odvod vlhkosti od těla.

Pro citlivou pokožku.
Elegantní vzhled
s příjemným leskem

BRILLANT
COTTON

Hedvábně měkký
omak
vlhkosti od těla.

m

Pro citlivou pokožku.
Elegantní vzhled
s příjemným leskem

PAŽNÍ
NÁVLEK
COTTON

Měkkost

Pro citlivou pokožku.
Elegantní pažní návlek
s vysokým podílem
mikrovlákna.

Hedvábně měkký omak.

II. KT
Měkkost

Pro citlivou pokožku

(23–32 mm/Hg)

III. KT

(34–46 mm/Hg)

Elasticita
Vyvážená kombinace
bavlny a mikrovlákna.

MICRO PROTECTION
kombinace
Pokročilá antibakteriálníVyvážená
a protiplísňová
bavlny a mikrovlákna.
úprava, která zůstává v pletenině
po celou dobu životnosti výrobku.

vou pokožku.

světlá

Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.
Prostudujte si pečlivě návod k použití.

K dostání ve Vaší prodejně:

E-shop:

MAXIS a.s., medi group company
Slezská 2127/13 | 120 00 Praha 2 | Česká republika
www.maxis-medica.com
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