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Naša zgodovina obsega tri stoletja in štiri generacije: 
stalen razvoj in referenčna točka v proizvodnji 
medicinskih kompresijskih nogavic in oblačil, 
distribucija izdelkov na področju flebologije, 
limfologije, žilne kirurgije, vulnologije, estetske 
medicine in plastične kirurgije. 

1895 

Začetek proizvodne 
dejavnosti leta 

1926 v švicarskem 
Luganu 1930 

Blagovna znamka 
Gloria se pridruži 

znanemu 
združenju za 

kakovost 
proizvajalcev 
medicinskih 

nogavic v Nemčiji 
in deluje v skladu 

s standardom 
RAL-GZ 387. 

2020 

2021 

Po 95 letih se Gloria 
preimenuje v 

Gloria Med,  da bi z 
imenom izpostavila 

zdravstveno poslanstvo 
podjetja. 

Začetek poti. 
Ustanovitev 

medicinskega 
podjetja v 

italijanskem 
Milanu. 

1926 Selitev v 
Menaggio ob 
jezeru Como, 

Gloria se uveljavi 
kot blagovna 
znamka na 
področju 

flebologije. 

1990 Selitev proizvodnih
oddelkov, skladišča in 
logističnega oddelka v 
nove prostore v Traoni 

(Sondrio) v času 
pandemije. Sedež ostaja 

v mestu Menaggio 
(jezero Como). 

2021 
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NAŠA 

ZGODOVINA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naš proizvodni cikel je vertikalen in integriran: od izbire, uporabe in predelave 
visokokakovostne preje do računalniško krmiljenih pletilnih strojev ter natančne 
dodelave in končnih pregledov izdelkov. 

 
 
 
 
 

 

Skladišče 
surovin: 

nadzor in 
prevzem 
surovin 

 
Oddelek za 
navijanje: 

obdelava preje  

 
Oddelek za 
pletenje: 
pletenje 

elastične preje 

 
Oddelek za 
proizvodnjo 
in dodelavo 

Končni pregled Pakiranje Skladišče 
končnih 

izdelkov in 
logistika 

CERTIFIKATI 

KAKOVOSTI 

Kakovost, ki zajema vse od certificiranja izdelkov do internega sistema 
podjetja za nadzor kakovosti, se že od samega začetka uvršča med naše 
najpomembnejše cilje. Naše medicinske nogavice so registrirane in 
odobrene s strani ustreznih organizacij v številnih državah. 

 

 

Nogavice Gloria so medicinski 
pripomočki razreda 1 in izpolnjujejo 
vse zahteve Direktive EU 93/42/EGS 

 

Kompresijske nogavice Gloria 
izpolnjujejo zahteve RAL-GZG 387 

in se ponašajo z nemškim pečatom 
kakovosti. 

Nogavice Gloria so odobrene s 
strani ameriške Uprave za 

hrano in zdravila (FDA) 

 

Notranji sistem nadzora kakovosti 
družbe Gloria je certificiran po 
standardih UNI EN ISO 9001:2015 
in ISO 13485. 

Naše nogavice redno testira 
raziskovalni inštitut Hohenstein v 

Nemčiji. 

 

Nogavice Gloria so 
odobrene s strani brazilske 
agencije za zdravje ANVISA 

 
 
 
 
 
 

PROIZVODNI 

PROCES 
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Kompresijsko zdravljenje se uporablja za zdravljenje venskih bolezni in limfedema. Cilj 
zdravljenja je ohraniti visoko kakovost življenja kljub težavam z venskim sistemom. Vrsta in 
obseg zdravljenja sta odvisna od resnosti težave, zato se morate vedno posvetovati s svojim 
zdravnikom. 
Medicinske nogavice Gloria, ki jih predpisujejo zdravniki po vsem svetu, so na voljo v širokem 
naboru tkanin, modelov, velikosti, barv in stopenj kompresije. 

KAKO DELUJE 

KOMPRESIJA? 

Kompresijska terapija z nadzorovanim pritiskanjem na 
povrhnje vene zmanjšuje njihov premer, hkrati pa 
omogoča, da se kri vrača nazaj v sistem globokih ven, ki 
kri nato potiskajo navzgor proti srcu. 

Najvišja stopnja kompresije se izvaja na področju gležnja 
in se nato postopoma zmanjšuje po nogi navzgor. 
Izboljšan pretok krvi pomaga pri zdravljenju krčnih žil, 
venskih razjedah na nogah in limfnih težavah. ZDRAVE VENE KRČNE ŽILE 

NENEHEN 

RAZVOJ 

Nenehen razvoj na področju znanstvenih raziskav, napredek 
tehnologije in vedno večje zahteve pacientov narekujejo 
neprestano prizadevanje za izboljšave. Udeležba na 
mednarodnih kongresih in sejmih, stalne povezave z 
zdravniki, raziskovalnimi ustanovami, ortopedskimi inženirji 
in medicinskimi strokovnjaki so ključni dejavniki na poti do 
uspeha. To je gonilo družbe Gloria in razlog, zakaj so naši 
izdelki cenjeni po vsem svetu. 

KORISTI 

KOMPRESIJSKE 

TERAPIJE GLORIA 

• Odlična za utrujene in boleče noge

• Pomaga pri zmanjševanju in preprečevanju otekanja

• Pomaga pri pretoku krvi nazaj do srca

• Priporočljiva pri venski insuficienci in 
limfedemu

• Ohranja kakovosten načina življenja

KOMPRESIJSKA TERAPIJA 

 GLORIA 

5 



PREVENTIVA IN KOMPRESIJSKA TERAPIJA 

MEDICINSKE KOMPRESIJSKE NOGAVICE ............................................................. 8 

LIMFEDEM IN LIPEDEM 

PLOSKO PLETENA OBLAČILA ................................................................................. 22

OPEKLINE IN BRAZGOTINE - KOMPRESIJSKA OBLAČILA ............................. 23

VENSKA RAZJEDA ...................................................................................................... 26 

NOGAVICE PROTI EMBOLIJI IN NOGAVICE PO KIRURŠKIH POSEGIH..... 28 

KOMPRESIJSKI ROKAVI ZA ROKE .........................................................................30 

MEDICINSKE PODPORNE NOGAVICE ...................................................................34 
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VSAKODNEVNO 

UDOBJE IN ELEGANCA 

TUDI ZA MOŠKE 

Medicinske kompresijske nogavice se ponašajo s 
kombinacijo tankih niti mikrovlaken in sodobnim 
rebrastim dizajnom, ki jim zagotavlja udobje in 
eleganco ter poudarja videz moškosti, ne da bi 
pri tem izgubile terapevtske učinke kompresije. 

Te klasične moške nogavice so prav tako izjemno 
udobne in vsestranske, saj so na voljo v kar treh 
elegantnih barvah. 

REBRASTI DIZAJN IZ MIKROVLAKEN KR. 1 - 2 KOMPRESIJSKI RAZREDI: 

GENTLEMAN 199 
Kompresijski razred 1 

GENTLEMAN 299 
Kompresijski razred 2 

INDIKACIJE: 

RAZRED 1 (18-21 mmHg) 
Blagi simptomi venskih bolezni, kot so težke 
in utrujene noge, blagi znaki krčnih žil brez 
večjih edemov, po skleroterapiji, 
preprečevanje tromboze. 

RAZRED 2 (23-32 mmHg) 
Zmerna kronična venska insuficienca, 
tromboflebitis (tromboza povrhnje vene) z 
ali brez edema, za zagotovitev uspešnosti 
raznih terapij (zdravljenje po skleroterapiji, 
po laserski operaciji krčnih žil, po 
operativnem odstranjevanju krčnih žil), 
preprečevanje tromboze in embolije. 

8 



RAZPOLOŽLJIVI

MODELI 

GENTLEMAN 

REBRASTI DIZAJN IZ MIKROVLAKEN KR. 1 - 2 

ZAPRTI PRSTI SESTAVA: 
Poliamid - elastan 

    AD 

Black     Dark Grey Blue 

VELIKOSTI (CM) 

S - M - L - XL 

NORMALEN - MAKSIMALEN 

KRATKE - DOLGE 

OBSEG (CM) 

S M L XL 

normalen maks. normalen maks. normalen maks. normalen maks. 

d 31-34 35-40 35-38 39-44 39-42 43-50 43-47 48-55

b 20-22 23-25 26-28 29-31

d 

DOLŽINA (CM)

KRATKE DOLGE 

b 

PODROBNOSTI 

CERTIFICIRANE 

MEDICINSKE NOGAVICE 

BARVE 

60 62 72 

IZGLED BLAGA 

9 
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KR.1 199 

KR.2 299 

BARVE 

D 34-38 39-44



PROSOJNOST, 

ELEGANCA IN MEDICINSKA 

KOMPRESIJA 

Hlačne nogavice so odlična izbira za 
ženske, ki iščejo mehkobo in eleganten 
videz v kombinaciji z medicinsko 
učinkovito kompresijo. 

Najsodobnejše tehnologije in izjemno 
elastične niti zagotavljajo najboljše možno 
udobje in prileganje. 

MICROFIBER KR. 1 - 2 

KOMPRESIJSKI RAZREDI: 

MICRO 181/191 
Kompresijski razred 1 

MICRO 281/291 
Kompresijski razred 2 

INDIKACIJE: 

RAZRED 1 (18-21 mmHg) 
Blagi simptomi venskih bolezni, kot so težke in 
utrujene noge, kombinacija venske in arterijske 
insuficience, blagi znaki krčnih žil brez večjega 
edema, po skleroterapiji, blaga varikozna dilatacija 
površinskih ven in znaki krčnih žil med 
nosečnostjo. 

RAZRED 2 (23-32 mmHg) 
Zmerni simptomi venskih bolezni, kot so bolečine 
in utrujenost v nogah, kronična 
venska insuficienca, po skleroterapiji, 
preprečevanje tromboze, zmerni do hudi 
znaki krčnih žil, postflebitični sindrom, 
limfedem, stazični dermatitis zaradi venske 
insuficience, edem po zlomu ali po operaciji, 
edem zaradi opeklin, krčne žile med 
nosečnostjo, nosečnice s predhodnim 
flebitisom. 10 



    AD  AGH  AT     AD  AGH    AGG  AT 

KR.1 191 191 191 181 181 181 181 

KR.2 281 281 281 281 

BARVE 

291 291 291 

RAZPOLOŽLJIVI

MODELI 

MICRO 

MICROFIBER KR. 1 - 2 

TRAK PROTI DRSENJU: 
Čipkasti trak proti drsenju 

Po naročilu:   silikonska 
elastika 

SESTAVA: 
60 % poliamid - 40 % elastan 

  

Bež Rjava   Temno siva

* AGH s silikonskim trakom proti drsenju 
** AGG: nastavljiv pas, leva ali desna izvedba. Črna Modra Safari 

VELIKOSTI (CM) 

NORMALEN – MAKSIMALEN 

KRATKE - DOLGE 

OBSEG (CM) 

XS S M L XL 

normalen   maks. normalen  maks. normalen   maks. normalen   maks. normalen    maks. 

cT 60-80 70-90 70-90 80-100 80-100 90-110 90-110 100-120 100-120 110-130

cH 85 95 95 105 105 115 115 125 125 135 

cG 42-46 47-54 47-51 52-60 52-57 58-67 58-63 64-74 64-70 71-83

cF 37-40 41-47 41-45 46-52 46-50 51-59 51-56 57-65 57-62 63-73

cD 28-30 31-36 31-34 35-40 35-38 39-44 39-42 43-50 43-47 48-55

cB 18-19 20-22 23-25 26-28 29-31

DOLŽINA (CM)

D 34-38 39-44

F 52-59 60-68

G 62-71 72-82

ZAPRTI PRSTI ODPRTI PRSTI PODROBNOSTI 

CERTIFICIRANE 

MEDICINSKE NOGAVICE 

34 

BARVE 

XS - S - M - L - XL 

KRATKE DOLGE 

IZGLED BLAGA 

60 72 68 

11 
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STOPNJEVALNA 

MEDICINSKA 
KOMPRESIJA 

Z ELEGANCO 

Hlačne nogavice, ki jih odlikuje kompresija v kombinaciji 
s privlačnim videzom. Uporaba finih niti in možnost 
dizajna z odprtimi ali zaprtimi prsti zagotavljata 
optimalno udobje in zadovoljstvo pacientov. 

Gloriamed Soft so še posebej primerne za mlade in 
dinamične ženske, ki potrebujejo terapevtski učinek, 
ne da bi pri tem žrtvovale eleganco in svoj modni slog. 

MULTIFIBER SYNTHETIC KR. 1 – 2 

KOMPRESIJSKI RAZREDI:

SOFT 141/151 
Kompresijski razred 1 

SOFT 241/251 
Kompresijski razred 2 

INDIKACIJE: 

RAZRED 1 (18-21 mmHg) 
Blagi simptomi venskih bolezni, kot so težke in 
utrujene noge, kombinacija venske in arterijske 
insuficience, blagi znaki krčnih žil brez večjega 
edema, po skleroterapiji, blaga varikozna dilatacija 
površinskih ven in znaki krčnih žil med 
nosečnostjo. 

RAZRED 2 (23-32 mmHg) 
Zmerni simptomi venskih bolezni, kot so 
bolečine in utrujenost v nogah, kronična 
venska insuficienca, po skleroterapiji, 
preprečevanje tromboze, zmerni do hudi 
znaki krčnih žil, postflebitični sindrom, 
limfedem, stazični dermatitis zaradi venske 
insuficience, edem po zlomu ali po operaciji, 
edem zaradi opeklin, krčne žile med 
nosečnostjo, nosečnice s predhodnim 
flebitisom. 

12 



RAZPOLOŽLJIVI

MODELI 

SOFT 

MULTIFIBER SYNTHETIC KR. 1 - 2 

ZAPRTI PRSTI 

TRAK PROTI DRSENJU: 
navaden silikonski 

SESTAVA: 
62 % poliamid - 38 % elastan 

AGG AT 

AG AGG 

CERTIFICIRANE MEDICINSKE 

NOGAVICE 

KR. 1 

KR. 2 

BARVI 

151 151 

 

151 

 

151 

 

141 

41 

141 

241 

141 

241 

Razpoložljivi modeli ZGOLJ SAMO po meri.   * AG: na voljo tudi s silikonsko elastiko
Model AT - proizvodnja modela se zaključuje ** AGG: nastavljiv pas, leva ali desna izvedba.

Bež Črna 

VELIKOSTI (CM) 

XS - S - M - L - XL 

NORMALEN - MAKSIMALEN 

KRATKE - DOLGE 

NA VOLJO IZDELKI PO MERI NOVO 

OBSEG (CM) 

XS S M L XL 

normalen maks. normalen maks. normalen maks. normalen maks. normalen maks. 

cT 60-80 70-90 70-90 80-100 80-100 90-110 90-110 100-120 100-120 110-130

cH 85 95 95 105 105 115 115 125 125 135 

cG 42-46 47-54 47-51 52-60 52-57 58-67 58-63 64-74 64-70 71-83

cF 37-40 41-47 41-45 46-52 46-50 51-59 51-56 57-65 57-62 63-73

cD 28-30 31-36 31-34 35-40 35-38 39-44 39-42 43-50 43-47 48-55

cB 18-19 20-22 23-25 26-28 29-31

DOLŽINA (CM)

KRATKE DOLGE 

D 34-38 39-44

F 52-59 60-68

G 62-71 72-82

13 

251 251 251 

BARVE 

IZGLED BLAGA 

ODPRTI PRSTI PODROBNOSTI 

34 60 

AD 



FINE COTTON 

ELEGANCA IN 

UDOBJE 

Naša celovita ponudba hlačnih nogavic se 
ponaša z visokokakovostnim bombažem, 
gladkim materialom in vrhunskim udobjem v 
kombinaciji z modnim videzom in terapevtskim 
učinkom. 

Hlačne nogavice so idealne za tiste z 
dermatološkimi težavami, saj so hipoalergene 
in zračne. Prav tako so primerne za uporabo v 
toplem, vlažnem okolju ter za ljudi z alergijami 
na sintetična vlakna.

FINE COTTON KR. 1 - 2 BOMBAŽ

KOMPRESIJSKI RAZREDI: 

COMFORT 142/152 
Kompresijski razred 1 

COMFORT 242/252 

Kompresijski razred 2 

INDIKACIJE: 

RAZRED 1 (18-21 mmHg) 
Blagi simptomi venskih bolezni, kot so težke in 
utrujene noge, kombinacija venske in arterijske 
insuficience, blagi znaki krčnih žil brez večjega 
edema, po skleroterapiji, blaga varikozna 
dilatacija površinskih ven in znaki krčnih žil med 
nosečnostjo. 

RAZRED 2 (23-32 mmHg) 
Zmerni simptomi venskih bolezni, kot so bolečine 
in utrujenost v nogah, kronično 
vensko popuščanje, po skleroterapiji, 
preprečevanje tromboze, zmerni do hudi 
simptomi krčnih žil, za postflebitični 
sindrom, limfedem,ekcem zaradi venske 
insuficience, edem po zlomu ali po operaciji, 
edem zaradi opeklin, krčne žile med nosečnostjo, 
nosečnice s predhodnim 
flebitisom. 14 



RAZPOLOŽLJIVI

MODELI 

UDOBJE 

FINE COTTON KR. 1-2 

Model AT je na voljo tudi s širšim pasnim predelom. 

* Model AF je na voljo zgolj v razredu 2, običajen ali s silikonskim trakom proti drsenju.

Model AG: razred 1 s silikonskim trakom proti drsenju; razred 2 normalen ali silikonski trak proti drsenju z možnostjo odpenjanja.

** AGG: nastavljiv pas, leva ali desna izvedba. 

TRAK PROTI DRSENJU: 
Navaden silikonski 

SESTAVA: 
Razred 1: 38 % bombaž 
33 % poliamid - 29 % elastan 

Razred 2: 37 % bombaž 
34 % poliamid - 29 % elastan 

CERTIFICIRANE 

MEDICINSKE NOGAVICE 

Bež Črna 

OBSEG (CM) 

XS S M L XL 

normalen maks. normalen maks.   normalen maks.    normalen maks.   normalen maks. 

cT 60-80 70-90 70-90 80-100 80-100 90-110 90-110 100-120 100-120 110-130

cH 85 95 95 105 105 115 115 125 125 135 

cG 42-46 47-54 47-51 52-60 52-57 58-67 58-63 64-74 64-70 71-83

cF 37-40 41-47 41-45 46-52 46-50 51-59 51-56 57-65 57-62 63-73

cD 28-30 31-36 31-34 35-40 35-38 39-44 39-42 43-50 43-47 48-55

cB 18-19 20-22 23-25 26-28 29-31

DOLŽINA (CM)

KRATKE DOLGE 

 

 

VELIKOSTI (CM) 

NORMALEN - MAKSIMALEN 

KRATKE - DOLGE 

15

PODROBNOSTI BARVE IZGLED BLAGA 

XS - S - M - L - XL 

34 60 

D 34-38 39-44

F 52-59 60-68

G 62-71 72-82

KR. 1 

KR. 2 

BARVI 

ZAPRTI PRSTI ODPRTI PRSTI 



VLAKNA IZ 

100 % BOMBAŽA,
KI NEŽNO

BOŽAJO KOŽO

Hlačne nogavice odlikuje visoka vsebnost 
bombaža za udoben in nežen stik s kožo. 
Primerne so za ljudi z dermatološkimi težavami, 
saj so hipoalergene in zračne. 

Prav tako so idealne za starejše ali ljudi z 
alergijami na sintetična vlakna ter se odlično 
obnesejo v toplem, vlažnem okolju. 

COTTON KR. 1 - 2 
 

KOMPRESIJSKI RAZREDI: 

COTTON EVO 162 
Kompresijski razred 1 

COTTON EVO 262 
Kompresijski razred 2 

INDIKACIJE: 

RAZRED 1 (18-21 mmHg) 
Blagi simptomi venskih bolezni, kot so težke in 
utrujene noge, kombinacija venske in arterijske 
insuficience, blagi znaki krčnih žil brez večjega 
edema, po skleroterapiji, blaga varikozna dilatacija 
površinskih ven in znaki krčnih žil med 
nosečnostjo. 

RAZRED 2 (23-32 mmHg) 
Zmerni simptomi venskih bolezni, kot so 
bolečine in utrujenost v nogah, 
kronično vensko popuščanje, po skleroterapiji, 
preprečevanje tromboze, zmerni do  
hudi simptomi krčnih žil, za postflebitični sindrom, 
limfedem, ekcem zaradi venske insuficience, 
edem po zlomu ali po operaciji, edem zaradi 
opeklin, krčne žile med nosečnostjo, nosečnice s 
predhodnim flebitisom. 

16 
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RAZPOLOŽLJIVI

MODELI 

COTTON EVO 

COTTON KR. 1 - 2 

ODPRTI PRSTI

    AD     AF     AG  AGG     AT    ATM    ATU 

TRAK PROTI DRSENJU: 
elastika 

SESTAVA: 
Razred 1: 61 % bombaž 
20 % poliamid - 19 % elastan 
Razred 2: 53 % bombaž 
30 % elastan - 17 % poliamid 

KR.

1 KR.2 

BARVI 

162 

262 

162 162 162 162 162 

262 262 262 262 262 

162 

262 

Model AT je na voljo tudi s širšim pasnim predelom. 

* AF in AG na voljo tudi s silikonsko elastiko. 
** AGG: nastavljiv pas, leva ali desna izvedba. 

Bež 

VELIKOSTI (CM) 

XS - S - M - L - XL - XXL 

NORMALEN - MAKSIMALEN 

KRATKE - DOLGE 

NA VOLJO IZDELKI PO MERI 

OBSEG (CM) 

XS S M L XL XXL 

normalen maks.    normalen maks.   normalen maks.    normalen maks.   normalen maks.   normalen 

cT 60-80 70-90 70-90 80-100 80-100 90-110 90-110 100-120 100-120 110-130 110-130

cH 85 95 95 105 105 115 115 125 125 135 135 

cG 42-46 47-54 47-51 52-60 52-57 58-67 58-63 64-74 64-70 71-83 71-78

cF 37-40 41-47 41-45 46-52 46-50 51-59 51-56 57-65 57-62 63-73 63-69

cD 28-30 31-36 31-34 35-40 35-38 39-44 39-42 43-50 43-47 48-55 48-52

cB 18-19 20-22 23-25 26-28 29-31 32-34

DOLŽINA (CM)

KRATKE DOLGE 

D 34-38 39-44

F 52-59 60-68

G 62-71 72-82

17

BARVE 

IZGLED BLAGA 

PODROBNOSTI 

34 

CERTIFICIRANE 

MEDICINSKE NOGAVICE 



UNIKATNA 

RAZTEGLJIVOST 

Optimalna elastičnost omogoča enakomerno 
stopnjo kompresije v daljšem časovnem obdobju. 
Posebna porozna mrežasta tkanina 
zagotavlja, da koža normalno diha. 
Obširen nabor modelov in velikosti, 
vključno s hlačnimi nogavicami po meri, 
ustreza večini potreb pacientov. 

LATEX FREE KR. 2 - 3 

KOMPRESIJSKI RAZREDI: 

STRONG 261 
Kompresijski razred 2 

STRONG 361 
Kompresijski razred 3 

INDIKACIJE: 

RAZRED 2 (23-32 mmHg) 
Zmerni simptomi venskih bolezni, kot so bolečine in 
utrujenost v nogah, kronična venska insuficienca, 
po skleroterapiji, preprečevanje tromboze, zmerne 
do hude krčne žile, postflebitični sindrom, 
limfedem, ekcem zaradi venskega popuščanja, 
edem po zlomu ali po operaciji, edem zaradi 
opeklin, krčne žile med nosečnostjo, za nosečnice s 
predhodnim flebitisom. 

RAZRED 3 (34-46 mmHg) 
Težje oblike težav iz razreda 2; popravljiv 
limfedem, huda kronična venska insuficienca, 
postflebitični sindrom, kronična postkirurška 
venska insuficienca, hudi posttrombotični 
sindrom, venske razjede. 

Samo po naročilu: vsi modeli so 
na voljo tudi z naravno gumo. 
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RAZPOLOŽLJIVI

MODELI 

ODPRTI PRSTI 

* AF in AG na voljo tudi s silikonsko elastiko. 
** AGG: nastavljiv pas, leva ali desna izvedba. 

STRONG 

LATEX FREE KR. 2 - 3 

TRAK PROTI DRSENJU: 
navaden silikonski 

SESTAVA: 
poliamid - elastan 
(brez lateksa) 

    AD     AF     AG  AGG     AT    ATM    ATU 

KR.2 261 261 261 261 261 261 261 

KR.3 361 361 361 361 361 ‐‐‐‐ 361 

BARVE 

Bež 

VELIKOSTI (CM) 

NORMALEN - MAKSIMALEN 

KRATKE - DOLGE 

OBSEG (CM) 

cT 60-80 70-90 70-90 80-100 80-100 90-110 90-110 100-120 100-120 110-130 110-130

cH 85 95 95 105 105 115 115 125 125 135 135 

cG 42-46 47-54 47-51 52-60 52-57 58-67 58-63 64-74 64-70 71-83 71-78

cF 37-40 41-47 41-45 46-52 46-50 51-59 51-56 57-65 57-62 63-73 63-69

cD 28-30 31-36 31-34 35-40 35-38 39-44 39-42 43-50 43-47 48-55 48-52

cB 18-19 20-22 23-25 26-28 29-31 32-34

DOLŽINA (CM)

D 34-38 39-44

F 52-59 60-68

G 62-71 72-82

XS - S - M - L - XL 

PODROBNOSTI 

IZGLED BLAGA 

XS S M L XL XXL 

normalen maks.    normalen maks.    normalen maks.    normalen maks.   normalen maks.   normalen 

KRATKE DOLGE 

BARVE 

34 

CERTIFICIRANE MEDICINSKE 

NOGAVICE 
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KOMPRESIJSKA 

TERAPIJA 

PO OPERACIJI NOG 

Komplet je namenjen za zdravljenje po operativnem 
posegu na spodnjih okončinah in je na voljo v dveh 
kompresijskih razredih (razred 1 in razred 2). 
Izjemna elastičnost niti zagotavlja učinkovito 
terapevtsko delovanje in normalno dihanje kože čez 
dan. Oba kompleta hlačnih nogavic vsebujeta 
podnogavice v univerzalni velikosti, ki olajšajo 
uporabo elastičnih nogavic ter zagotavljajo, da 
pooperativni obliž ostane na svojem mestu. 

V primerjavi z običajnimi kompresijskimi 
nogavicami ima ta stegenska hlačna nogavica 
povečano kompresijo na predelu stegna. 

KR. 1 - 2 

KOMPRESIJSKI RAZREDI: 

KIT POSTOP KR.1 
Kompresijski razred 1 

KIT POSTOP KR.2 
Kompresijski razred 2 

INDIKACIJE: 
Za kompresijsko terapijo po operacijah na nogah 
(skleroterapija, operativno odstranjevanje krčnih žil, 
laserske operacije, radiofrekvenčna ablacija, 
varicektomija). 

VSEBINA KOMPLETOV: 
KIT POSTOP KR.1 
• 1 x razred 1 x visokostegenske nogavice z

nastavljivim pasom
• 1 x Thrombosis 18 visokostegenske nogavice
• 2 x podnogavica GLORIA FIX (model AG)

KIT POSTOP KR.2 
• 1 x razred 2 x visokostegenske nogavice z

nastavljivim pasom
• 2 x podnogavica GLORIA FIX (model AG)20 



RAZPOLOŽLJIVI

MODELI 

KIT POSTOP 

KR. 1 - 2 

  AGG*  AG 

KIT POSTOP KR.1: 
Nogavica AGG razred 1 in nogavica AG 
Thrombosis 18: 
65 % poliamid - 35 % elastan 

Tanka podnogavica: 
100 % poliamid 

KIT POSTOP KR.2: 
Nogavica AGG razred 2: 
63 % poliamid - 37 % elastan 

Tanka podnogavica: 
100 % poliamid 

* Model AGG, visokostegenske z nastavljivim pasom levo ali desno

Podnogavice AG (GLORIA FIX), ki omogočajo, da pooperativni obliž ostane na 
svojem mestu, so na voljo tudi ločeno: posamično (1 kos) ali v kompletu (20 kosov). 

Bež Bela 

VELIKOSTI (CM) 

NORMALEN - MAKSIMALEN 

KRATKE – DOLGE 

DESNO - LEVO 

OBSEG (CM) 

g 42-46 47-54 47-51 52-60 52-57 58-67 58-63 64-74 64-70 71-83

d 28-30 31-36 31-34 35-40 35-38 39-44 39-42 43-50 43-47 48-55

b 18-19 20-22 23-25 26-28 29-31

DOLŽINA (CM)

* Na voljo samo za izdelek Kit PostOp KR. 2

ODPRTI PRSTI SESTAVA 

G 62-
71 

72-
82 

83-94 

XS - S - M - L - XL 

XS 

normalen maks. 

S M L XL 

normalen maks. normalen maks. normalen maks. normalen maks. 

KRATKE DOLGE PODALJŠANE* 

KIT POSTOP KR. 

1

ZAMENJAVA ZA 

KIT POSTOP KR. 1 

KIT POSTOP KR. 2 

BARVE 

BARVE 

34 10 

g 

d 

b 
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PLOSKO PLETENE 

KOMPRESIJSKE HLAČNE NOGAVICE

ZA LIMFEDEM IN LIPODEM 

Zaradi posebne teksture so plosko pletena oblačila 
primerna za kompresijsko terapijo v flebologiji, 
limfologiji in terapiji brazgotin. Izjemna 
kompresijska sposobnost plosko pletenih oblačil 
skupaj z masažnim učinkom spodbuja limfno 
drenažo in zmanjšuje širjenje edemov. Ploski 
in elastični šivi se popolnoma prilegajo obliki 
telesa, zato so primerni za paciente z 
deformiranimi okončinami, izjemno velikimi 
merami ali zdravstvenimi zapleti, kot je elefantiaza. 

ABSOLUTNE KONTRAINDIKACIJE 

Napredovala periferna arterijska okluzivna bolezen (PAD), 
dekompenzirano srčno popuščanje, septični flebitis, akutna globoka 
tromboza, Phlegmasia cerulea dolens, akutni erizipel, akutno 
bakterijsko, virusno ali alergijsko vnetje, nezdravljena ali napreovala 
kožna bolezen, kontaktni dermatitis, nezdravljene odprte rane, edemi 
spodnjih in zgornjih okončin neznanega vzroka, nezdravljeni maligni 
tumorji. 

RELATIVNE KONTRAINDIKACIJE: 

Eksudativna dermatoza, preobčutljivost na materiale elastičnih nogavic, 
motnje občutljivosti spodnjih in zgornjih okončin, prisotnost edema pri 
napredovali periferni nevropatiji, prisotnost edema pri sladkorni 
bolezni, kronični poliartritis, maligni limfedem, kompenzirano srčno 
popuščanje, okužbe kože, kožne bolezni (npr. bulozna dermatoza). Če so 
na zdravljenem območju odprte rane, jih zaščitite z obvezo ali povojem, 
preden si nadenete elastično kompresijsko oblačilo. 

Ostale podrobnosti o izdelku si 
oglejte v posebnem katalogu 

KOMPRESIJSKI RAZREDI 
STANDARDNA OBLAČILA: 

Razred 1 - 2 

OBLAČILA PO MERI: 

Razred 1 - 2 - 3 

NAMEN 
Limfedem, limfatična filariaza, lipedem, primarne 

in sekundarne krčne žile, kronična venska 

insuficenca, edematozne otekline različnega izvora, 

vključno s posttravmatskimi in pooperativnimi 

edemi, edemi in varikozne spremembe v 

nosečnosti, tromboflebitis in podpora pri 

flebotrombozi, posttrombotični sindrom, po 

operaciji žil, po skleroterapiji, angiodisplazija, 

dermatoskleroza, kongestivna stanja zaradi 

negibljivosti, edemi ob parezi ali delni parezi 

spodnjih okončin, preprečevanje tromboze, 

preprečevanje venskih razjed. 
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OPEKLINE &  

KOMPRESIJSKA  

EPITELIZACIJSKA 

OBLAČILA

Linija standardnih oblačil je zasnovana za različne dele telesa, 

na voljo je v več velikostih in se lahko uporablja na več 

načinov. 

V primeru opeklin se oblačila lahko nosijo neposredno na koži 

ali čez lahek povoj po zacelitvi ran oz. po prvi neoepitelizaciji. 

Ukrivljeni deli, kot so vrh glave, predel pod rokami in brado, 

komolec in gleženj, so izdelani iz materiala 3D Flex, ki omogoča 

tesno prileganje. 

Tkanina je zelo mehka in udobna. Vsestranska 

oblačila, ki jih lahko uporabljate na več načinov. 

BRAZGOTINE 

 OBLAČILA

NOVO 

Najbolj razširjena in učinkovita metoda preprečevanja nastanka 
hipertrofičnih brazgotin je pritisk na zaceljeno opeklino. 
Kompresija se izvaja z elastičnimi kompresijskimi oblačili, ki jih 
je treba nositi neposredno na prizadetem predelu. 
Za doseganje optimalnega učinka morajo oblačila popolnoma 
pokrivati prizadeto območje. Oblačila so izdelana iz mehkih 
tkanin ter so na voljo v več barvah, odvisno od vrste oblačila. 
Vsak kos je skrbno in posamično izdelan. Da bi se izognili 
drgnjenju na občutljivih predelih, smo poskrbeli, da so vsi šivi 
zunanji in popolnoma ravni. Oblačila se ponašajo z naravno 
anatomsko obliko z všitki in odprtinami, ki so lahko v pomoč 
pri oblačenju. 
Ravni pritiska so nadzorovane med 15 in 50 mmHg. 
100 % dinamični pritisk po povrnitvi elastičnosti. 
Ravni pritiska oblačil so prilagojene potrebam pacienta. 
Med različnimi deli istega oblačila so možne različne ravni pritiska. 
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Ostale podrobnosti o izdelku si 
oglejte v posebnem katalogu 

NOVO 



MEDICINSKE 

KOMPRESIJSKE 

NOGAVICE IZ 

SINTETIKE 

MEHKE, LAHKE IN 

PREPROSTE ZA UPORABO 

Nogavice Easyven® iz mehkih in elastičnih 
sintetičnih vlaken zagotavljajo odlično prileganje in 
udobje, ne da bi pri tem izgubile svoj terapevtski 
učinek. So preproste za obuvanje in sezuvanje in 
poskrbijo za udobje in dobro počutje ves dan. 

KOMPRESIJSKI RAZREDI:  

EASYVEN 1:  15 - 20 mmHg NOVO 

EASYVEN 2: 20 - 30 mmHg 

INDIKACIJA: 
EASYVEN 1: Pri blagih venskih motnjah, kot so 
težke in utrujene noge, tudi med nosečnostjo. Pri 
nekritičnih posttravmatskih situacijah, po nošenju 
mavca. 

EASYVEN 2: Pri zmerni kronični venski insuficienci
(CVI) in po zdravljenju površinske razjede, sindromu
flebitisa, skleroterapiji, laserski operaciji krčnih žil,
operativnem odstranjevanju krčnih žil. Krčne žile
med nosečnostjo, preprečevanje tromboze oz.
embolije.

KONTRAINDIKACIJE: 
Okužbe, ekcemi, razjede spodnjih okončin 
arterijskega izvora, hude oblike nevropatije, 
dekompenzirano srčno popuščanje, hudi edemi 
nog, pljučni edemi, obstoječe gangrene, hude 
motnje arterijskega obtoka. 
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RAZPOLOŽLJIVI

MODELI 

EASYVEN 

EASYVEN 1: 15 - 20 mmHg 

EASYVEN 2: 20 - 30 mmHg 

TRAK PROTI DRSENJU: 
Navaden s silikonskimi pikami 

SESTAVA: 
poliamid 
elastan 

Bež

    AD    AGH   AGG     AT 

EASYVEN 1 EASYVEN 1 EASYVEN 1  EASYVEN 1 

EASYVEN 2 EASYVEN 2 EASYVEN 2  EASYVEN 2 

BARVE 

* AGG: nastavljiv pas, leva ali desna izvedba. * Na voljo od januarja 2022. 

VELIKOSTI (CM) 

NORMALEN - MAKSIMALEN 

KRATKE - DOLGE 

OBSEG (CM) 

47 - 51 52 - 60 52 - 57 58 - 67 58 - 63 64 - 74 64 - 70 71 - 83 

31 - 34 35 - 40 35 - 38 39 - 44 39 - 42 43 - 50 43 - 47 48 - 55 

20-22 23-25 26-28 29-31

DOLŽINA (CM)

KRATKE DOLGE 

D 34 - 38 39 - 44 

G 62 - 71 72 - 82 

ODPRTI PRSTI PODROBNOSTI 

BARVE 

34 

S - M - L - XL 

S M L 

normalen maks. normalen maks. normalen maks. 

XL 

normalen maks. 
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REVOLUCIJA 

PRI ZDRAVLJENJU 

VENSKIH 

RAZJED 

Ulcerkit® je komplet terapevtskih kompresijskih nogavic za zdravljenje razjed na nogah, ki je 
preprost za uporabo in prispeva k doslednejšemu upoštevanju navodil zdravnika. Gloria Ulcerkit® 
se lahko po potrebi uporablja tudi kot običajna medicinska nogavica. 

KOMPRESIJSKI RAZREDI: 
UlcerKit® je na voljo v razredih 1 in 2. Ker je sistem iz dveh 
ločenih delov, je v primeru potrebe po večji kompresiji pri 
gležnju (kjer se razjeda običajno nahaja) mogoče povezati 
spodnji del KR. 2 z zgornjim delom KR. 1. 

Razpon je naslednji: 

• UlcerKit® 20/20: Gleženj KR. 1, meča KR. 1

• UlcerKit® 30/20: Gleženj KR. 2, meča KR. 1

• UlcerKit® 30/30: Gleženj KR. 2, meča KR. 2

TOČKA B

OBSEG (CM) 

S M L XL 

normalen   maks. normalen  maks. normalen    maks. normalen maks. 

DOLŽINA (CM)

cC    30-33    34-37   34-37   38-41    38-41    42-45    42-45   46-49 

cB 19-21 22-24 25-27 28-30

ENA DOLŽINA 
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INDIKACIJE: 
Razred 1: Zdravljenje venske razjede, 
skupaj z drugimi kompresijskimi 
pripomočki. Kronična venska 
insuficienca, po flebitisu, razjedi, 
skleroterapiji. Preprečevanje 
recidiva. Prvi znaki krčnih žil med 
nosečnostjo. 

Razred 2/1: Zdravljenje venske 
razjede, kadar je potrebna večja 
kompresija gležnja. Močnejše 
delovanje na gležnje in blažje na 
meča. 

Razred 2: Enako kot pri razredih 1 in 
1/2, vendar z največjo kompresijo na 
nogo, edem. 

KONTRAINDIKACIJE: 
Nogavic UlcerKit® ne uporabljajte pri 
hudi arterijski venski insuficienci 
(pogost pojav pri diabetikih). V manj 
hudih primerih lahko uporabljate 
nogavice UlcerKit® in če te niso 
primerne za pacienta, se lahko 
nogavica odstrani. 

Patentiran izdelek 

IT 1319230 – EU 1337211 

TOČKA C



VEČPLASTNI

SISTEM NOGAVIC 

Gloria UlcerKit® PRO je večplastni sistem nogavic za zdravljenje venskih 
razjed, ki je na voljo v dveh različnih kompresijah in tkaninah: 

• UlcerKit® PRO 35 Cotton (35–40 mmHg)
• UlcerKit® PRO 40 Cotton (40–45 mmHg)

• UlcerKit® PRO 35 Strong (35–40 mmHg)
• UlcerKit® PRO 40 Strong (40–45 mmHg)

VSEBINA 
KOMPLETOV: 
UlcerKit® PRO 35: UlcerKit® PRO 40: 
Dokolenke KR. 2 (1 kos) 
Dokolenke 18 mmHg (1 kos) 
Tanka podnogavica AD (2 kosa) 
Stopalka 

Dokolenke KR. 2 (1 kos) 
Dokolenke 24 mmHg (1 kos) 
Tanka podnogavica AD (2 kosa) 
Stopalka

TOČKA B TOČKA C TOČKA D

OBSEG (CM) 

cD 31-34 35-40 35-38 39-44 39-42 43-50 43-47 48-55

cC 32-35 36-41 36-39 40-45 40-43 44-51 44-48 49-56

cB 20-22 23-25 26-28 29-31

DOLŽINA (CM)

D 34-38 39-44

S M L XL 

normalen maks.    normalen maks.    normalen   maks.    normalen   maks. 

KRATKE DOLGE 

INDIKACIJE: 
UlcerKit® PRO 35 
(35–40 mmHg): 
Kožne razjede na nogi brez 
venske insuficience (npr. 
posttravmatske, vaskulitične), 
kožne razjede na nogi z blago 
do zmerno vensko 
insuficienco. 

UlcerKit® PRO 40 
(40–45 mmHg): 

Kožne razjede na nogi s hudo 
vensko insuficienco. 

KONTRAINDIKACIJE: 
Gloria UlcerKit® PRO ne 
uporabljajte v primeru resne 
arterijske bolezni z 
gleženjsko-brahialnim 
indeksom (ABI) manj kot 0,8. 
Diabetes mellitus z 
diabetično nevropatijo. 
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THROMBOSIS 18/18 COMFORT | REHA 24/REHA 35 

OBSEG (CM) 

c 

28 

* Velikost po naročilu in na voljo le za Thrombosis 18 & 18 Comfort model AG s silikonskim trakom / model 
AGG levo ali desno. 

18 mmHg 

TROMBEMBOLIČNA

PREVENTIVA 

Celotna linija nogavic za preprečevanje 
embolije. Udobna in preprosta uporaba 
zaradi izjemno mehke tkanine, ki zagotavlja 
normalno dihanje kože. 
Kompresija 18 mmHg na gležnju. 

KOMPRESIJSKI RAZRED: 
• THROMBOSIS 18: 18 mmHg
• THROMBOSIS 18 COMFORT (COTTON): 18 mmHg

ZAPRTI PRSTI s KONTROLNO ODPRTINO 

AD AG/AGH AGG AGG 

desna ali leva za desno ali 
levo nogo 

18 mmHg 18 mmHg 18 mmHg 18 mmHg 

BARVE 

Bela Bela Bela Bela

* AG visokostegenske normalne / AGH visokostegenske s silikonskim trakom proti drsenju 
** AGG na voljo samo za Thrombosis 18 Synthetic. 

INDIKACIJE: 
Klinično zasnovane za spodbujanje venskega pretoka za 
preprečevanje tromboze pred, med in po operaciji ter 
pri zdravstvenih stanjih, ki zahtevajo daljše okrevanje v 
postelji. Pred porodom, med njim in po njem. Ležeči 
onkološki pacienti. 

KONTRAINDIKACIJE: 
Okužbe, ekcemi, razjede spodnjih okončin, hude oblike 
nevropatije, dekompenzirano srčno popuščanje, hudi 
edemi nog, pljučni edemi, že prisotne gangrene, hude 
motnje arterijskega obtoka. 

cG 

S M L XL XXL  XXXL* 

normalen maks.   normalen maks.     normalen maks.     normalen maks.    normalen   normalen  

45-54 53-62 53-62 61-70 61-70 69-78 69-78 77-86 77-86 82-92

cC 30-36 35-41 40-46 45-51 50-56 54-60

cB 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36

10 10 10 10 



24 mmHg 35 mmHg 

NOGAVICE 

PO KIRURUŠKIH POSEGIH 

Za preprečevanje venske trombembolije (VTE) v 
pooperativnem obdobju pri pacientih s tveganjem 
za nastanek ali ponovitev tromboze. S kompresijo 
24 mmHg ali 35 mmHg serija REHA zagotavlja 
večji pritisk od običajnih protitromboznih nogavic. 
Primerne so za uporabo v žilni, ortopedski in srčni 
kirurgiji. 

AD   AG/AGH*   AGG  

BARVE 

24 mmHg 
35 mmHg 

24 mmHg 
35 mmHg 

24 mmHg 
35 mmHg 

INDIKACIJE: 
Za delno mobilizirane paciente pred in po operaciji, za 
paciente po operativnem odstranjevanju krčnih žil, za 
vse, ki so že imeli trombozo in za imobilizirane paciente z 
žilnimi boleznimi. Pooperativni edemi v ortopedski kirurgiji. 

KONTRAINDIKACIJE: 

Okužbe, ekcemi, kožne razjede spodnjih okončin, hude 
oblike nevropatije, dekompenzirano srčno popuščanje, 
hudi edemi nog, pljučni edemi, že prisotne gangrene, hude 
motnje arterijskega obtoka. 

Bela Bela Bela

* AG visokostegenske normalne; AGH visokostegenske s silikonskim
trakom proti drsenju 

ODPRTI PRSTI 

THROMBOSIS 18 & 18 COMFORT 

DOLŽINA (CM)

REHA 24 / REHA 35 

DOLŽINA (CM)

KRATKA OBIČAJNA DOLGA KRATKE DOLGE 

lD 35-39 

lG 63-72 

39-44 

72-82 

44-50 

82-93 

lD 

lG 

34-39 

62-
72

39-45 

72-84 

SESTAVA: 

Thrombosis 18 / REHA 24 / REHA 35: 

Poliamid - elastan 

SESTAVA: 

Thrombosis 18 Comfort: 

Poliamid - Bombaž - Elastan
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ELASTIČNI KOMPRESIJSKI

ROKAVI 

Elastični kompresijski rokavi GloriaMed® so 
lahki in udobni, zahvaljujoč finim 
sintetičnim vlaknom. Zagotavljajo odlično 
udobje za zgornje okončine. 

LASTNOSTI: 
• Razpoložljivi modeli: z rokavico ali brez

• Običajne velikosti in izdelava po meri

• 2 dolžini (kratka ali dolga)

• Mehki in udobni za nošenje

• Tanki in ploski šivi

KONTRAINDIKACIJE: 
• Nenadzorovan limfedem
• Vnetje
• Odprte rane
• Okužbe
• Težave v arterijskem obtoku zgornje okončine

KOMPRESIJSKI RAZREDI: 

GLORIA MED® SLEEVE 101: 
Kompresijski razred 1 

GLORIA MED® SLEEVE 201: 
Kompresijski razred 2 

INDIKACIJE: 
Rokavi se uporabljajo pri zdravljenju primarnih in 
sekundarnih limfedemov zgornjih okončin. 

Razred 1: 

Preprečevanje pooperativnega limfedema 
po mastektomiji s kemoterapijo oziroma z 
radiološkim zdravljenjem ali brez. 
Zdravljenje blagih oblik limfedemov. 
Preventiva pred ponovim nastankom 
edemov po dekongestivni terapiji. 

Razred 2: 

Preventiva pred nastankom edemov po 
dekongestiji. Zdravljenje sekundarnega 
limfedema. Nabiranje tekočine po mastektomiji 
in edemi po radioterapiji. Pooperativni in 
posttravmatski edem po osnovnem zdravljenju. 
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RAZPOLOŽLJIVI

MODELI 

ROKAV 

SLEEVE 101 - 201 

Z RAMENSKIM DELOM IN TRAKOM S SILIKONSKIM TRAKOM ALI BREZ 

Bež 

    CG     AG     CG     AG 

KR.1 101 101 101 101 

KR.2 201 201 201 201 

BARVE 

Vsi modeli omogočajo obojestransko nošenje. 

VELIKOSTI (CM) 

S - M - L - XL 

KRATKA - DOLGA 
g 

G 

NA VOLJO IZDELKI PO MERI 

OBSEG (CM) 

d 
C 

DOLŽINA (CM)

c A 
KRATKE DOLGE 

C-G 41-46 46-52

34 

BARVE 
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S M L XL 

cG 25-30 29-34 33-38 37-42

cD 21-25 24-28 27-31 30-34

cC 15-17 17-19 19-21 21-23



IDEALNO ZA ZDRAVLJENJE 
LIMFEDEMOV ZGORNJIH OKONČIN 

Zaradi posebne teksture so plosko pletena 
oblačila primerna za kompresijsko terapijo v 
flebologiji, limfologiji in terapiji brazgotin. 

Izjemna kompresijska sposobnost plosko 
pletenih oblačil skupaj z masažnim učinkom 
spodbuja limfno drenažo in zmanjšuje 
širjenje edemov. Ravni in elastični šivi se 
popolnoma prilegajo obliki telesa. 

ZNAČILNOSTI: 
• Dvosmerna mehka plosko pletena tkanina
•Ploski in elastični šivi
• Rokavi in rokavice so na voljo v standardnih

velikostih ali izdelani po meri, kar zagotavlja
popolno udobje

•Oblačila z dolgo življenjsko dobo

KOMPRESIJSKI RAZREDI 

STANDARDNA OBLAČILA: 
Razred 1 - 2 

OBLAČILA PO MERI: 
Razred 1 - 2 - 3 

INDIKACIJE: 
Primarni in sekundarni limfedem zgornje 
okončine (stadij 2 in 3), lipedem (stadij 2 in 
3), postkirurški in posttravmatski edem, 
globoka venska tromboza zgornje okončine 
(Paget von Schrötterjev sindrom), 
hipertrofične brazgotine (npr. po opeklinah), 
revmatoidni artritis. 

ABSOLUTNE KONTRAINDIKACIJE:
Ishemija (npr. huda arterijska insuficienca), 
dekompenzirano srčno popuščanje, nezdravljen 
septični flebitis, ishemična tromboza (Phlegmasia 
cerulea dolens). Revmatična fibromialgija ali na 
splošno vsaka oblika preobčutljivosti zaradi 
dolgotrajnega pritiska na površino kože. Okužbe 
kože, akutni ali eksudativni dermatitis. 
Nezdravljeni maligni tumorji. 

RELATIVNE KONTRAINDIKACIJE: 
Eksudativna dermatoza, preobčutljivost na 
materiale elastičnih oblačil, motnje 
občutljivosti zgornjih okončin, prisotnost 
edema pri napredovali periferni nevropatiji, 
prisotnost edema pri sladkorni bolezni, kronični 
poliartritis, maligni limfedem, kompenzirano 
srčno popuščanje, okužbe kože, kožne bolezni 
(npr. bulozna dermatoza). 

Če so na zdravljenem območju odprte rane, 
jih zaščitite z obvezo ali povojem, preden si 
nadenete elastično kompresijsko oblačilo. 

Ostale podrobnosti o izdelku si 
oglejte v posebnem katalogu 

PLOSKO PLETENI 

ROKAVI 

IN ROKAVICE 
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EPITELIZACIJSKA 

OBLAČILA

NOVO 

Linija standardnih oblačil je zasnovana za različne dele 

telesa, na voljo je v različnih velikostih in se lahko uporablja

na več načinov. V primeru opeklin se oblačila lahko nosijo 

neposredno na koži ali čez lahek povoj po zacelitvi ran oz. 

po prvi neoepitelizaciji. 

Ukrivljeni deli, kot so vrh glave, predel pod rokami in brado, 

komolec in gleženj, so izdelani iz materiala 3D Flex, ki 

omogoča tesno prileganje. 

Tkanina je zelo mehka in udobna. Vsestranska 

oblačila, ki jih lahko uporabljate na več načinov. 

OPEKLINE IN BRAZGOTINE NOVO 

KOMPRESIJSKA OBLAČILA

Najbolj razširjena in učinkovita metoda preprečevanja 
nastanka hipertrofičnih brazgotin je pritisk na zaceljeno 
opeklino. Kompresija se izvaja z elastičnimi 
kompresijskimi oblačili, ki jih je treba nositi neposredno 
na prizadetem predelu.  Za doseganje optimalnega 
učinka, morajo oblačila popolnoma pokrivati prizadeto 
območje. Oblačila so izdelana iz mehkih tkanin ter so na 
voljo v več barvah, odvisno od vrste oblačila. 
Vsak kos je skrbno in posamično izdelan. 
Da bi se izognili drgnjenju na občutljivih predelih, smo 
poskrbeli, da so vsi šivi zunanji in popolnoma ravni. 
Oblačila se ponašajo z naravno anatomsko obliko z všitki 
in se lahko izdelajo z odprtinami za pomoč pri oblačenju.
Ravni pritiska so nadzorovane med 15 in 50 mmHg. 100
% dinamični pritisk po povrnitvi elastičnosti. 
Ravni pritiska oblačil so prilagojene potrebam pacienta. 
Med različnimi deli istega oblačila so možne različne 
ravni pritiska. 
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Ostale podrobnosti o izdelku si 
oglejte v posebnem katalogu 



 

ELEGANCA IN 

MEDICINSKA KOMPRESIJA

V MODNIH BARVAH 

Privlačne, prosojne in udobne nogavice in 
hlačne nogavice s stopnjevalno kompresijo. 
Primerne za mlade in dinamične ženske, ki 
želijo medicinski učinek z eleganco in stilom. 

INDIKACIJE: 

8-10 mmHg
Podporne hlačne nogavice, ki jih zdravnik priporoča 

34 

pri  dolgotrajnem stanju, sedenju in za mlade 
ženske med nosečnostjo. 

12-15 mmHg
Blaga kompresija za utrujene in težke noge. 
Preprečevanje in podpora pri pojavu blagih 
varikoznih ven med nosečnostjo. 

18-20 mmHg
Zasnovane posebej za zagotavljanje terapevtskega 
učinka in kompresije pri težkih in utrujenih nogah, 
prvih znakih krčnih žil med nosečnostjo. 

20-30 mmHg
Blagi do zmerni simptomi venskih bolezni, kot so 
težke in utrujene noge, po skleroterapiji in po 
operaciji, pri blagih do zmernih krčnih žilah brez 
večjega edema, ob prisotnosti hujših krčnih žil 
med nosečnostjo. 



RAZPOLOŽLJIVI

MODELI 

LADY GLORIA 

8-10 mmHg, 12-15 mmHg

18-20 mmHg, 20-30 mmHg

LADY GLORIA 8 
8-10 mmHg - Prosojne - velikost 1-5

ZAPRTI PRSTI 

    AT ATM 

NOVO  HONEY

SAHARA 

DAINO

SIERRA 

BEAVER 

BLU MARINE 

DARK GREY 

BLACK 

* AT model v velikosti 4 in 5 s posebno širokim pasnim predelom (hlačke). 

Zadnji kosi modela / zadnji kosi v tej barvi 

LADY GLORIA 12 
12-15 mmHg - Ribiška mreža - velikost 1-5

ZAPRTI PRSTI ODPRTI PRSTI 

    AD AG AGH 

Silikonski trak 
proti drsenju 

    AT    ATM     AD    AGH 

Silikonski trak 
proti drsenju 

    AT 

WHITE 

NOVO  HONEY

SAHARA 

DAINO

SIERRA 

BEAVER 

BLU MARINE 

DARK GREY 

BLACK 

* AT model v velikosti 3, 4 in 5 s posebno širokim pasnim predelom (hlačke).

Zadnji kosi v tej barvi 
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RAZPOLOŽLJIVI

MODELI 

LADY GLORIA 18 
18-20 mmHg - Ribiška mreža - velikost 1-5

    AD     AG   AGH      AT*    ATM     AD    AGH     AT 

LADY GLORIA 24 
20-30 mmHg - Ribiška mreža - velikost 1-6

    AD    AGH     AT*     AD    AGH     AT 

* AT model v vseh velikostih s posebno širokim pasnim predelom (hlačke).
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Silikonski trak 
proti drsenju 

Silikonski trak 
proti drsenju 

WHITE 

NOVO    HONEY 

SAHARA 

DAINO

SIERRA 

BEAVER 

BLU MARINE

DARK GREY

BLACK 

* AT model v vseh velikostih s posebno širokim pasnim 
predelom (hlačke). 

ZAPRTI 

PRSTI

ODPRTI 

PRSTI

ZAPRTI PRSTI ODPRTI PRSTI 

Silikonski trak 
proti drsenju 

Silikonski trak 
proti drsenju 

NOVO     HONEY 

DAINO

BLACK 



PREGLEDNICA Z VELIKOSTMI ZA LADY GLORIA 8/12/18 - AGH, AT, ATM 

LADY GLORIA 

8-10 mmHg, 12-15 mmHg

18-20 mmHg, 20-30 mmHg

PREGLEDNICA Z VELIKOSTMI ZA LADY GLORIA 24 - AGH, AT, ATM 

PREGLEDNICA Z VELIKOSTMI ZA LADY GLORIA 24 - AGH, AT, ATM 

TABELA VELIKOSTI ZA: SAMO AD 

VELIKOSTI VELIKOST ČEVLJEV

EU ZDA 
1 35 - 36 5 - 6 
2 37 - 38 6½ - 7½ 
3 38 ½ - 39 8 - 8½ 
4 39 ½ - 40 9 - 9½ 
5 41 - 42 9½ - 10 
6 42 ½ - 43 10½ - 11 

* Velikost 6 je na voljo samo za Lady Gloria 24.

PODROBNOSTI 

SESTAVA: 
Poliamid - elastan 
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ŠIROK NABOR 

MODELOV ZA 

DINAMIČNEGA MOŠKEGA

Visokokakovostne preventivne nogavice, ki so 
na voljo v več barvah in dveh vrstah 
kompresije. Zaradi svoje elegance in udobja 
jih lahko nosite ves dan, tako v službi kot v 
prostem času. Nogavice z bombažem so zelo 
zračne in povzročajo manj alergij. 

Linija 18 Silver Cotton poleg bombaža vsebuje posebna 
vlakna Q-SKIN®. Gre za poliamidna vlakna, v katera se 
med tkanjem dodajo srebrovi ioni, ki preprečujejo rast 
bakterij in nastajanje vonjav. Ker srebro poleg svojih 
antibakterijskih lastnosti prispeva tudi k uravnavanju 
nastajanja neprijetnega vonja in termoregulaciji, so 
nogavice prijazne do kože in zagotavljajo zračnost, 
svežino, higieno in udobje. 

INDIKACIJE: 

15-18 mmHg
Podporne nogavice, ki jih zdravniki priporočajo 
pri dolgotrajnem stanju, sedenju ali potovanju. 
Za utrujene in težke noge. 

18-20 mmHg
Zasnovane posebej za zagotavljanje 
terapevtskega učinka in kompresije pri težkih 
in utrujenih nogah. Preprečevanje venskih 
motenj pri ogroženih pacientih. 
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RAZPOLOŽLJIVI

MODELI 

MAN’SUPPORT 

15-18 mmHg, 18-20 mmHg

MAN’SUPPORT 15 
15-18 mmHg

WHITE 

BLACK 

DARK GREY 

BROWN 

BORDEAUX 

BLUE 

Zadnji kosi v tej barvi 

AD 

MAN’SUPPORT 18 
18-20 mmHg

WHITE 

BLACK 

DARK GREY 

BROWN 

BORDEAUX 

BLUE 

Zadnji kosi v tej barvi 

AD 

* Razpoložljiva velikost samo za Man’Support 18 Silver Cotton
Man’Support 18 Cotton samo v modri in črni barvi. 

SESTAVA: 

Man’Support: Poliamid - elastan 
Man’Support Cotton: Poliamid - bombaž - elastan 
Man’Support Silver Cotton: Poliamid (Q-Skin®) - bombaž - elastan

VELIKOSTI VELIKOST ČEVLJEV PODROBNOSTI 

SYNTHETIC BOMBAŽ 

SYNTHETIC COTTON SILVER COTTON 
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EU ZDA 
1 36 - 38 5 - 6 
2 39 - 40 6½ - 7 
3 41 - 42 8 - 8½ 
4 43 - 44 9½ - 10 
5 45 - 46 11 - 11½ 
6 47 - 48 13 - 14 



BOMBAŽ 

UDOBJE IN ZAŠČITA

ZA BOLNIKE Z DIABETIČNIMI IN

OBČUTLJIVIMI STOPALI

DIABESOFT® je linija nogavic, ki so namenjene 
diabetikom ter ljudem z glivičnimi okužbami 
stopal ali občutljivimi stopali. 
Posebna bombažna preja z integriranim 
srebrom učinkuje antibakterijsko, preprečuje 
neprijetne vonjave in uravnava temperaturo, 
s tem skrbi, da so stopala zdrava, suha in 
zaščitena. Brez kompresije oz. pritiska,
da se izognemo učinku tiščanja. 
Nogavice so izdelane brez šivov in imajo 
mehak frotirasti vložek, ki preprečuje kožne 
odrgnine ter zagotavlja popolno prileganje in 
maksimalno udobje. 

RAZPOLOŽLJIVI MODELI: 
ZAPRTI PRSTI 

BLACK 

BEIGE 

LASTNOSTI: 
• Bombažna preja z integriranim

srebrom
• Antibakterijsko in protiglivično

delovanje
• Odlična zračnost
• Brez stiskanja
• Brez šivov
• Mehak frotirasti vložek

INDIKACIJE: 
Priporočljivo zlasti za diabetike, ljudi 
z občutljivimi in težavnimi stopali ter 
glivičnimi okužbami stopal. 

KONTRAINDIKACIJE: 
Uporaba ni priporočljiva pri ljudeh z dermatozo z 
izločanjem. Pri ranah ali šivih ustrezno zaščitite 
prizadeto območje s posebnim obližem ali sterilno 
gazo. Alergija na sestavo izdelka. 

SESTAVA: 
bombaž (z integriranim srebrom) - elastan 

A-B1

VELIKOSTI VELIKOST ČEVLJEV 
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AD 

S 35 - 37 

M 38 - 40 

L 41 - 43 

XL 44 - 46 

XXL 47 - 48 



KOMPRESIJSKE 

NOGAVICE 

ZA ŽENSKE IN MOŠKE

Konstantno sedenje ali stanje dlje časa brez 
premikanja nog tako pri delu kot na 
potovanjih je stanje, ki povzroča krčenje 
ven in upočasnitev črpanja venske krvi v 
srce. Posledica so otekle in boleče noge. 
Stopenjske kompresijske nogavice za ženske 
in moške »Travel & Work« aktivno 
prispevajo k zdravju vaših nog. 

MODELI, KI SO NA VOLJO: 
ZAPRTI PRSTI 

AD 

BLACK 

BLUE 

BEIGE 

VELIKOSTI VELIKOST ČEVLJEV

EU ZDA 

1 37 - 38 5 - 6 
2 39 - 40 6½ - 7 
3 41 - 42 8 - 8½ 
4 43 - 44 9½ - 10 

5 45 - 46 11 - 11½ 

INDIKACIJE: 

15-20 mmHg
Idealno za dolga potovanja z avtomobilom, 
letalom, vlakom in za vse tiste, ki vsak dan več ur 
preživijo v statičnem položaju ali s prekrižanimi 
nogami. 

SESTAVA: 
poliamid - elastan 
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OBLAČILA PO ESTETSKIH

KIRURŠKIH POSEGIH 

Pozornost do podrobnosti, kakovost tkanin in 
tehnična dovršenost v skladu z vedno višjimi 
kirurškimi zahtevami so tiste značilnosti, ki 
odlikujejo naše izdelke. 

Linija PERFECT BEAUTY zagotavlja stalno in 
enakomerno kompresijo kože v celotnem 
pooperativnem obdobju ter odlično prileganje in 
udobje. Napredne tkanine skrbijo za dobro 
počutje, zaščito in lahkotnost ter s tem za 
doslednejše upoštevanje navodil zdravnika. 

Oblačila PERFECT BEAUTY so primerna za 
uporabo po vseh kirurških posegih: dvig obraza, 
liposukcija trebuha, liposukcija, povečanje/
zmanjšanje prsi, korekcija uhljev. 

Sodobna medicina uporablja kompresijsko 
terapijo za naslednje namene: 

· zmanjšanje oteklin, modric in pojava
keloidnih brazgotin

· zmanjšanje hematomov po operaciji, da bi
omejili tveganje za okužbe

· oblikovanje kontur in stabilizacijo vsadkov
· lajšanje bolečin
· pospeševanje procesa celjenja

Ostale podrobnosti o izdelkih si 
oglejte v posebnem katalogu 
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NOVO
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DERMATOLOŠKA KOZMETIKA 

ZA ZDRAVE NOGE 

Kozmetične kreme iz naravnih učinkovin. 

• Lahko jih nanesete pred oblačenjem medicinskih 
elastičnih nogavic, saj niso mastne, ne puščajo 
madežev in se hitro vpijejo.

• Izdelki so testirani na nikelj in podvrženi 
dermatološkim testom v priznanih univerzitetnih 
centrih za kozmetiko.
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SVEŽINA, UDOBJE IN LAJŠANJE

OBČUTKA UTRUJENIH NOG

Dermatološka kozmetična formula iz naravnih 
učinkovin, kot so Melilotus, Centella, olje riževih 
otrobov, alfa-bisabolol, vitamin E in mentil laktat, ki 
na koži nog zagotavljajo takojšen občutek svežine, 
udobja in lajšajo občutek utrujenih nog. 

INDIKACIJE: 
• Topično zdravljenje limpedemov in posttravmatskih edemov.
• Venska insuficienca.
• Otekanje, težke in utrujene noge, krči, občutek toplote ali pekoče     
bolečine, srbenje in mravljinčenje nog.
• Za izboljšanje površinskih madežev in mikrocirkulacije.
• Po skleroterapiji in laserski terapiji.
Tuba 150 ml

BIBLIOGRAFIJA: 
• Judit R. Casley-Smith, John R. Casley-Smith; Modern treatment of lymphoedema. II. The benzopyrones. 
Australas J Dermatol. 1992; 33(2): 69-74

• Judit R. Casley-Smith, John R. Casley-Smith; Treatment of lymphoedema by complex physical therapy, with and without oral and topical 
benzopyrones:   what should therapists and patients expect. Lymphology, 1996 jun.; 29 (2): 76-82 
• Cesarone MR,Laurora G, De Sanctis MT, Belcaro G.; Activity of Centella asiatica in venous insufficiency. Minerva Cardioangiol. 1992 apr.; 40(4):137-43
• Bell DR, Gochenaur K; Direct vasoactive and vasoprotective properties of anthocyanin-rich extracts. Appl Physiol; 2006 apr.; 100(4):1164-70. Epub 

2005 dec. 8. 

VITALNOST IN MEHKOBA 

ZA VAŠE NOGE 

Dermatološka kozmetična formula iz naravnih 
učinkovin, kot so Centella, črna borovnica, vitamin PP, 
olje riževih otrobov, alfa-bisabolol, vitamin E, mentil 
laktat, ki suhi koži nog zagotavljajo takojšen občutek 
vitalnosti in mehkobe. 

INDIKACIJE: 
• Venska insuficienca
• Suha, tanka in občutljiva koža nog.
• Otekline, težke in utrujene noge.
• Za izboljšanje površinskih madežev in mikrocirkulacije.
• Po skleroterapiji in laserski terapiji, pri osebah z občutljivo 
kožo. Tuba 150 ml

BIBLIOGRAFIJA: 
• Cesarone MR,Laurora G, De Sanctis MT, Belcaro G.; Activity of Centella asiatica in venous insufficiency. Minerva Cardioangiol. 1992 apr.; 40(4):137-43
• Bell DR, Gochenaur K; Direct vasoactive and vasoprotective properties of anthocyanin-rich extracts. Appl Physiol; 2006 apr.; 100(4):1164-70. Epub 

2005 dec. 8. 
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