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Νέο Προϊόν 

 

By 

 

ΚΛΑΣΗ 1   Cl I : 15 – 21 mmHg 

Οι ιατρικές κάλτσες συμπίεσης Dynaven by Sigvaris είναι απλές, οικονομικές και αποτελεσματικές , με ημιδιαφανή 

ύφανση, ιδανικές για καθημερινή χρήση. Απευθύνονται σε ασθενείς που παρουσιάζουν έντονο άλγος, κιρσούς, 

έχουν υποστεί σκληροθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση για κιρσούς, ή βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή 

μετέπειτα. 

Η ιατρική κάλτσα συμπίεσης Dynaven by Sigvaris είναι μία θεραπευτική λύση και είναι αποτελεσματική όταν 

φοριέται, κατά προτίμηση από το πρωί. 

Συμβουλές Συντήρησης 

Το καθημερινό πλύσιμο δίνει στις κάλτσες σας το αρχικό επίπεδο συμπίεσης χωρίς να τις φθείρει. Πλένονται στο 

χέρι (να αποφεύγετε το κρέμασμα κατά το στέγνωμα και το στύψιμο) ή στο πλυντήριο στους 30 βαθμούς 

(υφάσματα ευπαθή), με το ανάλογο απορρυπαντικό, χωρίς μαλακτικό. Να στεγνώνονται κατά προτίμηση πάνω σε 

μία επιφάνεια, μακριά από πηγές θερμότητας. 

 

 

Λήψη μέτρων 
 
m: Περίμετρος μηρών, στο πιο ευμεγέθες σημείο 
 
c: Περίμετρος κνήμης στο πιο ευμεγέθες σημείο 
 
b: Περίμετρος αστραγάλου 3cm πάνω από την 
σφύρα (στο πιο λεπτό τμήμα του αστραγάλου) 
 
A-G ύψος από το έδαφος μέχρι την βουβωνική πτυχή 
 
A-D ύψος από το έδαφος μέχρι κάτω από το γόνατο 
(3cm κάτω από την κλείδωση του γόνατος 
 

 

Αντενδείξεις: Η εμφρακτική αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων (AOMI) με ένδειξη συστολικής πίεσης (IPS) <0,6, η 

εξελικτική διαβητική μικροαγγειοπάθεια (για συμπίεση >30mmHg), η phlegmatia coerulea dolens (επώδυνη κυανή 

φλεβίτις με αρτηριακή συμπίεση), η σηπτική θρόμβωση. 
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Διαθέσιμα Μοντέλα 

Κάτω Γόνατος για τον άνδρα. Σε μπεζ ή μαύρο χρώμα 

 

 

 Αστράγαλος (b) Κνήμη (c) 

small 19 - 22 cm 32 - 39 cm 

medium 22 - 24 cm 35 - 42 cm 

large 24 - 26 cm 38 - 45 cm 

x-large 26 - 29 cm 41 - 48 cm 

 
 

 

 

 normal long 

ύψος μέχρι το γόνατο (A-D) <=42 cm >=42 cm 

πέλμα 40 - 43 43 - 46 

 
 

Κάτω Γόνατος, Ριζομηρίου και Καλσόν για την γυναίκα. Σε μπεζ ή μαύρο χρώμα 

 

 Αστράγαλος (b) Κνήμη (c) Μηρός (m) 

small 19 - 22 cm 32 - 38 cm 47 - 59 cm 

medium 22 - 24 cm 35 - 41 cm 50 - 62 cm 

large 24 - 26 cm 38 - 44 cm 53 - 66 cm 

x-large 26 - 29 cm 41 - 47 cm 55 - 68 cm 

 
 

 

 

 normal long 

ύψος μέχρι το γόνατο (A-D) <=40 cm >=40 cm 

ύψος μέχρι την βουβωνική πτυχή (A-G) <=75 cm >=75 cm 

πέλμα 36 - 40 37 - 41 

 
 

 


