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Ciorapi compresivi medicinali
Ciorapi compresivi potriviţi oricărei afecţiuni venoase: ciorapi şi colanţi 
compresivi VenoTrain® oferă îngrijire pentru afecţiunile venoase uşoare până la 
cele mai severe.
Nu este important pentru noi doar să garantăm efi cienţa medicală şi calitatea 
extraordinară a produselor noastre: ci trebuie să dezvoltăm produse care să 
întrunească nevoile oamenilor – de exemplu îmbunătăţirea confortului la 
purtare a ciorapilor compresivi.

Suporturi active şi orteze Bauerfeind
Prin suporturile şi ortezele noastre moderne şi terapeutice, ne-am propus 
ca sarcină să contribuim la ajutarea oamenilor să rămână activi şi mobili la 
vârste înaintate. Doctorii şi fi zioterapeuţii folosesc produsele noastre pentru 
 prevenirea, terapia şi ca asistenţă în procesul de recuperare după leziuni.

Suporturi plantare şi încălţăminte
Impunem standarde în Europa în domeniul suporturilor plantare, cu produse 
tradiţionale şi concepte inovative de suport plantar cum ar fi  TRIactive şi 
 Binamic. Pantofi i terapeutici, ortezele care disipează presiunea şi sistemul 
pentru  îngrijirea picioarelor pentru pacienţi cu afecţiuni ale picioarelor, 
completează produsele oferite pentru îngrijirea ortopedică a picioarelor.

Tehnologie de măsurare
Sistemul nostru de măsurare digitală determină standarde pentru tratamentul 
de înaltă clasă, chiar dacă se efectuează măsurători precise pentru ca ciorapii 
compresivi să se potrivească, se modelează cu acurateţe axul protezei sau se 
produc suporturi plantare personalizate.

Bauerfeind AG este unul dintre producă-

torii principali de dispozitive medicale 

din lume, iar prin produsele şi conceptele 

de îngrijire asigură o contribuţie impor-

tantă la menţinerea şi refacerea sănătăţii 

şi creşterea bunăstării – pentru o calitate 

mai bună a vieţii. Combinăm experienţa 

în tehnologie şi producţie, câştigată 

de-a lungul anilor, cu puterea de inova-

ţie,  tradiţia unei companii condusă de 

o familie de clasă mijlocie cu o viziune 

globală. Încă de la început, specialiştii 

noştri au lucrat în strânsă legătură cu 

doctori, oameni de ştiinţă şi producători.

Rezultatele au fost produse patentate 

câştigătoare de premii şi servicii cu 

 calitate „Fabricat în Germania”.

Produse şi concepte de îngrijire a sănătăţii 
 pentru o calitate mai bună a vieţii.

Ciorapii compresivi VenoTrain® au fost 

fabricaţi într-una din cele mai moderne 

centre de producţie din lume şi sunt cea 

mai bună opţiune de tratament pentru 

forme uşoare până la severe de boli ve-

noase sau edeme limfatice.

Garantăm că produsele noastre oferă 

un tratament efi cient şi cel mai înalt 

comfort la purtare datorită materialelor 

moderne şi a perfecţionării procesului de 

producţie.

Noi nu doar pretindem că produsele 

nostre sunt cele mai bune- noi chiar 

ştim. Trialuri clinice extensive şi studii 

de urmărire a clienţilor după cumpărarea 

produsului susţinute împreună cu 

instituţii prestigioase conform normelor 

de rigoare dovedesc acest fapt.

Ciorapi medicinali compresivi 
Întotdeauna un pas înainte

Toate produsele VenoTrain® se conformă  

cu cerinţele Actului German de 

 Tehnologie Medicală şi poartă sigla CE 

ca dovadă a calităţii înalte. Se înţelege 

că toate produsele noastre întâlnesc 

 standardele Oko-Tec Standard 100.

Tolerabilitatea excelentă a VenoTrain® 

micro balance – primul ciorap compresiv  

cu componente de îngrijire a pielii 

 incorporate – şi efectul sau positiv asupra 

pielii a fost demonstrat fără nici un dubiu.

Studii stiinţifi ce au dovedit deasemenea 

că ciorapii de compresie VenoTrain® 

ulcertec au cel mai bun rezultat clinic în 

tratamentul ulcerului varicos.

Sistemul Perfect-Fit dezvoltat de 

Bauerfeind, bazat pe o analiză digitală 

extensivă a masurătorii picioarelor, oferă 

considerabil mai multă fl exibilitate în 

asigurarea unei potriviri excelente a 

 ciorapului de producţie pentru pacient.
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VenoTrain®
sport

VenoTrain®
discrétion

VenoTrain®
look

VenoTrain®
micro

VenoTrain®
micro balance

VenoTrain®
business

VenoTrain®
soft

VenoTrain®
soft S

VenoTrain®
impuls

VenoTrain®
delight

VenoTrain®
ulcertec

Ţesătură 
rotundă

Ţesătură 
rotundă

Ţesătură 
rotundă

Ţesătură 
rotundă

Ţesătură 
rotundă

Ţesătură 
rotundă

Ţesătură 
rotundă

Ţesătură 
rotundă

Ţesătură 
rotundă

Ţesătură 
plată

Ţesătură 
specială

18-21 mmHg 10-15 mmHg
15-20 mmHg Ccl 1, 2 Ccl 1, 2 Ccl 1, 2 Ccl 1, 2 Ccl 1, 2 Ccl 1, 2 Ccl 2, 3 Ccl 1, 2, 3, 4

34–39 mmHg
şi

40–46 mmHg

AD AD, AG, AT AD, AG, AT, ATU AD, AF, AG,
AT, ATU AD, AT, AG AD AD, AF, AG, AT AD, AF, AG, AT AD, AG

Toate versiunile 
 realizate la 
comandă

AD

Pentru prevenirea afecţiunilor venoase,
varice mici, suport în timpul sarcinii

şi călătoriilor, tratament după operaţii pe vene
şi scleroterapie

Pentru tratamentul formelor 
severe de varice, disfuncţii 

venoase severe, după 
 vindecarea unui Ulcus cruris 
venos şi afecţiunile limfatice

Pentru 
 prevenirea şi 
tratamentul a 
Ulcus cruris 

venos

Ciorap foarte elastic pentru tratamentul fl ebologic simplu 
În general clase compresive mai joase

Ciorap cu forţă superioară
În general clase compresive mai înalte

Un număr mic de mărimi se potrivesc unui număr mare de măsuri În special realizate la comandă sau tratament 
cu un sistem de mărimi foarte diferenţiat

Presiune

Întindere
Categoria de mărimi

Presiune 
Proprietăţile unui ciorap
cu forţă superioară

Întindere
Categoria de mărimi

Proprietăţile unui
ciorap foarte elastic Presiune maximă

Clasa compresivă
Presiune minimă

Tipul de ciorap compresiv recomandat 

pacientului depinde în primul rând de 

stadiul bolii. Există un produs VenoTrain®  

pentru orice stadiu de insufi cienţă 

 venoasă cronică sau patologie limfatică.

Mai mult, cu linia de produse cu împle-

VenoTrain®
Întotdeauna alegerea potrivită

titură plată SoraLife, puteţi oferi clienţi-

lor opţiuni de tratament pentru limfedem 

cu indicaţii specifi ce, o varietate de 

caracteristici, şi materiale diferite pentru 

orice segment al corpului de la degetele  

mâinii până la degetele picioarelor. 

Pentru mai multe informaţii vă rog să 

contactaţi representativul Bauerfeind.   

Pentru îngrijirea optimă a clienţilor dumneavoastră 

VenoScan

Sănătatea picioarelor poate fi  măsurată- 

VenoScan foloseşte tehnologia Bluetooth  

pentru a furniza date rapide pentru 

 depistarea precoce a problemelor 

venoase. Rezultatele pot fi  folosite 

pentru a ghida conduita preventivă sau 

terapeutică şi a menţine sănătatea.

Image 3D

Măsurarea pacienţilor pentru ciorapi com-

presivi medicinali cu un sistem de măsurare 

obligatoriu (Certifi cat de  Calitate RAL-GZ 

387, Septembrie 2000) este esenţial pentru 

a asigura îngrijirea optimă şi satisfacţia 

pacientului.  Sistemul de măsurare Image 

3D garantează măsurători digitale în 

concordanţă cu cerinţele legale şi asigură 

cel mai înalt nivel de precizie. 

Cu sistemul Image 3D, picioarele 

 pacientului sunt măsurate digital cu 

precizie şi fără contact în cursul  îngrijirii 

fl ebologice. După dezvoltarea unui model 

digital 3D al picioarelor, rezultatele 

sunt comparate automat cu produsele 

 VenoTrain® perfect-fi t.

Sistemul Perfect-Fit

Peste 100,000 de picioare au fost deja 

măsurate cu tehnologia modernă 3D 

şi au fost potriviţi cu ciorapi compresivi 

 VenoTrain®. Circumferinţa şi lungimea 

picioarelor au fost analizate ştiinţifi c 

şi rezultatele au fost folosite pentru 

 dezvoltarea continuă a produselor 

 noastre.
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Perfect-Fit
System

Rezultate Convingătoare

Sistemul Perfect-Fit – garantează 

potrivirea optimă a ciorapilor din 

gama de produse standard pentru 

majoritatea pacienţilor. 

Ciorapii VenoTrain® şi sistemul 

Perfect-Fit – aşa de comfortabili ca 

nici nu-ţi dai seama că-i porţi.



Perfect-Fit
System

Conţinutul materialului
Ccl 1 65% poliamidă
 35% elastan
Ccl 2 55% poliamidă
 45% elastan

Culori

Instrucţiuni de îngrijire

Ciorapul de compresie la modă care te 
face să te simţi bine.

VenoTrain® micro constă într-o ţesătură 
fi nă cu o proporţie mare de microfi bre. 
În plus aspectului atrăgător, acest ciorap 
compresiv garantează un confort la 
purtare de primă clasă. Efectul micro-
confort asigură faptul că pielea intră în 
contact doar cu microfi brele.

Confort la purtare de clasa I
• aproximativ 50% microfibră
• tălpi confortabile, cu efect 

 antibacterian
• parte superioară ce evidenţiază ţinuta 

(la ciorapii cu chiloţi)
• ciorap modern opac de calitate

Permeabil
• microclimat optim
• împiedică creşterea neplăcută 

a temperaturii la nivelul pielii

Gama de produse
• standard sau la comandă
• Sistemul Perfect-Fit
• Ccl1 şi Ccl2

Stiluri

Deasemenea disponibili în culorile la modă.

*Se livrează în 10 zile lucrătoare sau mai puţin.

Culorile pot diferi datorită imprimării.

AD
Ciorap până 
la genunchi

ATU
Pantaloni strâmţi

pentru gravide 

AG
Ciorap

pentru coapse

AT
Ciorapii 

cu chiloţi

Negru Migdală* Nuc*

Crem  Caramel Cafeniu

Espreso*  Albastru*  Grafi t*

Primul ciorap compresiv care îngrijeşte 
şi protejează picioarele dumneavoastră.

VenoTrain® micro balance – ultima  
inovaţie de la Bauerfeind – este noutatea  
lumii în terapia compresivă. Fibrele sale 
sunt fi ne, cu substanţe active de îngrijire 
care sunt eliberate gradat la  nivelul pielii. 
Astfel pielea poate să obţină şi să-şi 
păstreze echilibrul natural.

Bunăstare şi îngrijire într-un singur produs
• aproximativ 50% microfibră
• perfectat cu substanţe active de 

 îngrijire a pielii
• îngrijire perfectă şi protecţie pentru 

picioare
• opac
• îmbrăcare şi dezbrăcare uşoară a 

 ciorapilor

Armonizant
• substanţele de întreţinere asigură o 

piele netedă în timpul purtării
• menţine în echilibru nivelul de 

umezeală a pielii
• reduce pruritul

Exclusiv
• calitate premium

Gama de produse
• standard sau la comandă
• sistemul Perfect-Fit
• Ccl1 şi Ccl2

Stiluri

Culorile pot diferi datorită imprimării.

Conţinutul materialului
Ccl 1 65% poliamidă
 35% elastan
Ccl 2 55% poliamidă
 45% elastan

Culori

Instrucţiuni de îngrijire

AD
Ciorap până 
la genunchi

AG
Ciorap

pentru coapse

AT
Ciorapii 

cu chiloţi

Crem Caramel Negru

Pentru tratarea cu emulsie Reload, vă rugăm să respectaţi informaţiile separate privind produsul!

Efi cienţă
demonstrată 
prin studii clinice
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System

Emulsie de reîncărcare cu 
 ingrediente active – îngrijirea 
pielii prin reâncărcarea 
 ciorapilor compresivi.



Conţinutul materialului
Ccl 1 70% poliamidă
 30% elastan
Ccl 2 65% poliamidă
 35% elastan

Culori

Ciorapul compresiv moale care este 
greu de întrecut.

Ţesătura fi nă, materialul care nu 
afectează pielea din VenoTrain® soft oferă 
un confort la purtare de înaltă clasă. 
Fibrele speciale din compoziţie creează 
Efectul softVital: pielea este masată uşor, 
circulaţia sangvină este stimulată iar 
venele sunt comprimate şi vitalizate.

Material vitalizant
• stimulează circulaţia sângelului 

prin efectul de masaj- venele sunt 
înviorate

• opac

Versatil
• pentru el şi pentru ea
• convenabil pentru îngrijirea 

postoperativă

Stabilitate crescută
• durabilitate mare

Gama de produse
• standard sau la comandă
• sistemul Perfect-Fit
• Ccl1 şi Ccl2

Stiluri

Natural Caramel  Negru

Culorile pot diferi datorită imprimării.• Multe modele în gama de produse făcute la comandă

AD
Ciorap până 
la genunchi

AG
Ciorap

pentru coapse

AT
Ciorapii 

cu chiloţi

Ciorapul compresiv atractiv cu 
 caracteristici strălucitoare.

Aspectul elegant, caracteristicile 
 estetice şi o uşoară transparenţă scot în 
evidenţă VenoTrain® look între ciorapii 
medicali  compresivi. 
Efectul unic LookShine asigură o 
atracţie de grad înalt cu o efi cienţă 
medicală excelentă.

Aspect modern
• luciu modern
• uşoară transparenţă

Remarcabil
• confort la întindere
• efect de ridicare

Gama de produse
• standard sau la comandă
• sistemul Perfect-Fit
• Ccl1 şi Ccl2

Stiluri

Culorile pot diferi datorită imprimării.

Conţinutul materialului
Ccl 1 60% poliamidă
 40% elastan
Ccl 2 55% poliamidă
 45% elastan

Culori

Instrucţiuni de îngrijire

AD
Ciorap până 
la genunchi

ATU
Pantaloni strâmţi

pentru gravide 

AG
Ciorap

pentru coapse

AT
Ciorapii 

cu chiloţi

Negru

Caramel  Caramel închis Grafi tN tNNNN tN tN t llllll CCCCCCCCara llllllllmel NNNNNNNNNegrgru

 F O

R  Q U I C K  C A R
E

EX
PR

ESS PRODUCTIO
N

AG HB
Ataşare la talie

VenoTrain® soft S
Ciorapii de compresie concepuţi special 
pentru persoanele care îşi petrec mare 
parte a timpului şezând.

• Mai puţină ţesătură la căpută
• Călcâi foarte generos
• Confort sporit al piciorului

Gama specifi că de produse
• AD, AG ca produs standard sau la comandă
• Mărimile XS, S, M normal short/long
• Ccl1 (doar la comandă) şi Ccl2

NOU

Instrucţiuni de îngrijire
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Ciorapii clasici întotdeauna eleganţi pen-
tru o înfăţişare plină de stil şi siguranţă.

VenoTrain® business este companionul 
ideal în activitatea de afaceri de zi cu zi 
datorită amestecului inovativ de materi-
ale şi a structurii clasice striate. Datorită 
reglării termice şi pentru că secţiunea 
trunchiului este largă şi confortabilă, cio-
rapii sunt o plăcere la purtat - toată ziua. 

Amestec funcţional de materiale 
• Fibrele Tactel® sports împing umezeala 

spre exterior
• Fibrele moi LYCRA® extrem de elastice 

asigură o fixare perfectă
• Bumbac pe interior pentru cel mai 

înalt grad de confort la purtare

Revigorant
• Fibrele high-tech cu efect antimicrobian 

pentru picioare proaspete şi sănătoase
• Tălpi întărite pentru durabilitate sporită

Gama de produse
• standard sau la comandă*
• Sistem Perfect-Fit 
• disponibil în trei clase compresive:

– Compresie uşoară 15-20 mmHg
 (ASQUAL Clasa 2)
– Compresie scăzută 18-21 mmHg
 (RAL Ccl 1)
– Compresie moderată 22-32 mmHg 

(RAL Ccl 2)

Stiluri

*Disponibil la comandă începând cu ianuarie 2011. ** nedisponibil pentru ASQUAL

Conţinut de material
ASQUAL Clasa 2 69 % poliamidă (inclusiv 42 % Tactel®)
 25 % elastan
 6 % bumbac
RAL Ccl 1 80 % poliamidă (inclusiv 50 % Tactel®)
 14 % elastan
 6 % bumbac
RAL Ccl 2 71 % poliamidă (inclusiv 45 % Tactel®)
 24 % elastan
 5 % bumbac

Culori

Instrucţiuni de îngrijire

Culorile pot diferi datorită imprimării.

AD
până la 

genunchi

Grafi t  Negru

Alb**  Pământiu** Marin

Ciorapul compresiv pentru sport cu 
suport activ.

VenoTrain® sport este primul ciorap  
 pentru sport care se conformă cu 
 standardele RAL (Institutul German 
 pentru Asigurarea şi Certifi carea  Calităţii) 
pentru produse medicale şi este perfect 
creat pentru nevoile sportivilor. Edemul 
picioarelor, care poate să apară după 
activităţi solicitante, este marcabil redus 
şi rezistenţa la effort este crescută.

Confort la purtare de clasa I
• aproximativ 50% microfibră
• talpă rezistentă, antibacteriană

Activ
• suportul venelor clinic dovedit
• reglarea optimă a umezelii şi a 

 temperaturii
• zonele speciale de întindere din 
ţesătură susţin muşchii pulpelor în 
caz de solicitare extremă

Gama de produse
• 4 mărimi standard 

bazat pe sistemul Perfect-Fit
• 18-21 mmHg

Stiluri

Culorile pot diferi datorită imprimării.

Conţinutul materialului
18-21 mmHg 65% poliamidă
 35% elastan

Culori

Instrucţiuni de îngrijire

AD
Ciorap până 
la genunchi

12 1312
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Culorile pot diferi datorită imprimării.

Suportul ideal 
pentru picioarele dumneavoastră.

Ciorapii suport VenoTrain® act reprezintă 
un remediu efi cient pentru senzaţiile 
de greutate şi umfl ăturile de la nivelul 
 picioarelor dumneavoastră. Aceştia 
 previn afecţiunile circulatorii şi vă 
scapă de tensiunea ce acţionează asupra 
 picioarelor dumneavoastră. 
Ţesătura transparentă este plăcută  
la purtat şi oferă confortul maxim 
 întotdeauna.  

Confort
• ţesătură plăcută ce lasă pielea să respire
• calitate superioară şi transparenţă
• se fixează perfect

Gama de produse
• standard
• diverse modele
• 70, 140 şi 280

act

Culori*

Instrucţiuni de îngrijire

30°C

Ciorapi suport 
VenoTrain® act 
Eleganţă pentru picioarele 
dumneavoastră, redefi nită.

VenoTrain® discrétion 
Vă lasă picioarele să respire

Conţinut de material 
10-15 mmHg 75% poliamidă
 25% elastan
15-20 mmHg 70% poliamidă
 30% spandex

Culori

Instrucţiuni de îngrijire

Cu efi cienţă medicală dovedită.

VenoTrain® discrétion constă într-o 
ţesătură fi nă, discretă. Asigură o mai 
mare vitalitate şi sunt foarte confortabili 
la purtat. Efectul discrétion transparent, 
care se obţine printr-un profi l de ţesătură 
fi n, asigură o înfăţişare elegantă, fi ind în 
acelaşi timp extrem de atractivi.

Confort şi Eleganţă
•  Cusăturile elastice îi fac uşor de 

 îmbrăcat.
• Materialul fin permite pielii să respire  
şi garantează o reglare optimă a 
 căldurii.

• Ţesătura ia forma contururilor naturale 
ale picioarelor, fără a forma cute în 
zonele articulaţiilor (gleznă, partea din 
spate a genunchiului).

Sistem cu o singură mărime pentru 
toate femeile
•  VenoTrain® discrétion este adecvat 

pentru peste 97% dintre femei, datorită 
sistemului său de mărimi.

Sunt disponibile şi soluţii la comandă 

Culorile pot diferi datorită imprimării.

discrétion

Bej Pal Java/Umbra nopţii

Negru Bej Espresso

Culo

NNN BBBBBB jjjjjjjj

JJJJJJ ///U/U/U/U/U/U bbbbbbb ţţ

EEE

B jB jB jBejBej PPPPPaPallllll

Chiaro Daino Fumo

Nero Oro Visone

* Spectrul de culori şi combinaţii poate 
fi  găsit pe pagina 22.

Bianco Blu Caffé/MarroneBiBiBiBiBi BlBlBlBlll

DDDDDD iiiiii

OOO

C fC fC fCC fC ffé/féfé/fé/fé/fé/MMMMM
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Ciorapul compresiv puternic pentru 
probleme venoase mai grave.

VenoTrain® impuls foloseşte ţesătura sa 
tipic inovativă pentru a crea o creştere 
rapidă a presiunii şi aferent o presiune 
de lucru mărită. Efectul impulsWork  
furnizează un suport intensiv  pentru 
funcţiile naturale ale venelor şi 
promovează mobilitatea.

Ţesătură puternică fără cusături
• material puţin elastic
• rezistenţă la purtare maximă

Impresionant
• uşurare remarcabilă
• promovează mobilitatea

Confortabil
• puternic şi liniştitor în acelaşi timp

Gama de produse
• standard sau la comandă
• sistem de măsuri în incremente mici
• Ccl2 si Ccl3

Stiluri

Caramel

Culorile pot diferi datorită imprimării.

Conţinutul materialului
Ccl 2 81% poliamidă
 19% elastan
Ccl 3 77% poliamidă
 23% elastan

Culori

Instrucţiuni de îngrijire

AD
Ciorap până 
la genunchi

AG
Ciorap

pentru coapse

• Trei modele în gama de produse făcute la comandă

Ciorapul compresiv cu tricotaj plat făcut 
la comandă pentru terapia intensivă.

VenoTrain® delight combină confortul 
şi un efect terapeutic optim într-un 
ciorap compresiv cu ţesătura plată. 
Efectul  delightFull realizează o acţiune 
interioară profundă şi pe toată suprafaţa 
în sistemul venos şi cel limfatic.

Ţesătură cu formă anatomică
• material permeabil cu întindere dublă 

care permite trecerea aerului

Efi cient
• acţiune compresivă completă asupra 

sistemului limfatic, şi asupra venelor 
superficiale şi profunde ale picioarelor

• confort şi potrivire excepţionale

Atent cu pielea
• material fără latex pentru rezultate 

bune la nivelul pielii

Gama de produse
• produs la comandă
• o gamă largă de stiluri
• Ccl1, Ccl2, Ccl3, şi Ccl4

VenoTrain® delight mâneci

Ccl 1+2 80% poliamidă
 20% elastanCaramel

Conţinutul materialului

VenoTrain® tratament pentru picioare

Ccl 2 80% poliamidă
 20% elastan
Ccl 3 79% poliamidă
 21% elastan
Ccl 4 75% poliamidă
 25% elastan

Culori

Instrucţiuni de îngrijire

Culorile pot diferi datorită imprimării.

16 17
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Ciorapul compresiv special pentru 
ulcere venoase.

VenoTrain® ulcertec este convingător ca 
rezultat al ţesăturii sale unice,  patentate, 
de formă romboidă. 
Complexul ulcertecSystem-Effect foloseşte 
o combinaţie de căptuşeală şi parte 
externă (overstocking) pentru a crea un 
profi l unic de presiune pentru tratamentul 
efi cient al ulcerelor venoase ale piciorului.

Model X dinamic
• textură patentată cu o reţea romboidă 

integrată cu elasticitate scăzută

Funcţional
• presiune mare de lucru datorită 

elasticităţii scăzute a reţelei textile
• presiune constantă a compresiei de-a 

lungul timpului

Unic
• potrivire perfectă a căptuşelii şi părţii 

externe
• alternativă la bandajele compresive

Gama de produse
• sistemul de mărimi  

Culorile pot diferi datorită imprimării.

Efi cienţă
demonstrată
prin studii clinice

VenoTrain® glider este ajutorul de fi xare 
pentru galanteria medicală compresivă. 
Este folosit pentru aplicarea la nivelul 
mâinilor şi picioarelor.

Material rezistent la folosire
• foarte rezistent şi flexibil
• extrem de uşor

Economisitor de spaţiu şi timp
• uşor de folosit
• uşor şi rapid de îmbrăcat şi dezbrăcat 

produsele
• ideal pentru călătorii

Material
poliamidă îmbracată cu silicon  

NOU
Stiluri

AD
Ciorap până 
la genunchi

Conţinutul materialului
Parte externă 77% poliamidă
 23% elastan
Căptuşeală
10 mmHg 89% poliamidă
 11% elastan
18 mmHg 72% poliamidă
 11% elastan

Culori

Instrucţiuni de îngrijire
Parte externă

Natural (Parte externă) Alb (Căptuşeală)

Căptuşeală

N tNNN tNatNaturaurallllll(P(P(P(P tttt tttt ăăă))lll AlAlbb (C(Că tă t lălă)

VenoTrain® ulcertec 39

• Putere de compresie 34-39 mmHg
•  Ulcer venos al piciorului neproblematic cu o 

 tendinţă pozitivă de însănătoşire
•  Căptuşeală uşoară pentru pacienţii care tolerează 

doar o compresie redusă pe timpul nopţii

Căptuşeală 10 mmHg Ciorap exterior 23–27 mmHg

VenoTrain® ulcertec 46

• Putere de compresie 40-46 mmHg
•  Ulcere rezistente la tratament
•  Ulcere cu tendinţe reduse de vindecare
•  Dacă există toleranţă şi un nivel bun de acceptare a compresiei

Căptuşeală 18 mmHg Ciorap exterior 23–27 mmHg

18 19



Clasă

1

2

3

4

Indicaţii

• pentru prevenirea afecţiunilor venoase

• pentru varicele uşoare

• tratament după operaţiile venoase

• tratament după scleroterapie

• suport în timpul sarcinii şi călătoriilor

• tratamentul varicelor severe

• pentru disfuncţiile venoase severe

• tratamentul de întreţinere după vindecarea
de Ulcus cruris venos

• tratamentul limfedemului

• elefantiazis

•  pentru prevenire, tratament şi tratament de 
întreţinere a Ulcus cruris venos

Presiune medie
mmHg

18 – 21

23 – 32

34 – 46

49 şi mai mult

Acţiune

• Nivel compresiv uşor
• Efect superfi cial uşor

• Nivel compresiv moderat
• Efect superfi cial mediu
• Efect profund uşor

• Nivel compresiv ferm
• Efect superfi cial şi profund

• Nivel compresiv foarte ferm
• Efect profund puternic

Clase compresive şi indicaţii

Stiluri

BD BG CG DG

Picior Braţ

ATH
Pantaloni strâmţi

pentru bărbaţi

AD
Ciorap

până la genunchi

ATU
Pantaloni strâmţi

pentru gravide

AG
Ciorap

pentru coapse

AT /ATX Pantyhose
Pantaloni strâmţi

Formă specială ATX 
(pantaloni strâmţi cu secţiune 

compresivă pentru trunchi)

AF
Ciorap până la

mijlocul coapsei

ATE
Pantaloni strâmţi
pentru un picior

Secţiuni de ciorapi

CG, CG1
mâneci pentru braţe

CH-BH
mâneci pentru braţe

CH cu curea pentru umăr
mâneci pentru braţe

CT
¾ lungime

ET
Bermude

AG HB
Ataşare la talie

20 21

Blând cu ciorapii şi economic:
Detergentul special curăţă cu grijă 
 protejând produsele şi asigurând-ule 
o viaţă lungă

Protejează ciorapii compresivi:
O pungă pentru lenjerie este o modalitate 
sigură de a proteja ciorapii de compresie 
la spălare în maşina de spălat.

Ajută ciorapii până la coapsă să stea în 
loc perfect: 
Materialul şervetului de ştergere al 
bandei ciorapului curăţă banda şi asigură 
potrivirea şi comfortul prelungit al cio-
rapilor.

Este comfortabil toată ziua:
Talpă anti-alunecare.

Ajută revenirea picioarelor:
Făcând nişte exerciţii simple cu banda 
de exerciţiu după o zi lungă de stat jos  
sau în picioare revitalizează picioarele 
dumneavoastră în scurt timp.

Uşureaza:
Mănuşile de cauciuc simplifi că şi 
uşurează îmbrăcarea ciorapilor.

Accesorii



Pentru o prezentare rapidă
Prezentare Produs/Stiluri
VenoTrain® act

Culori

Stiluri Denier Bianco Blu Caffé*/
Marrone Chiaro Daino* Fumo Nero* Oro* Visone

Ci
or

ap
i c

u 
se

cţ
iu

ne
 p

en
tr

u 
tr

un
ch

i

AT
classique

70
smooth Mărimile 1 – 5

140
mesh Mărimile 1 – 6*

AT
calibrato

70
smooth Mărimile 2 – 5

140
mesh Mărimile 2 – 6*

AT
maternity

140
mesh Mărimile 1 – 5

AT
seduction

70
patterned Mărimile 1 – 5

Ci
or

ap
i p

ân
ă 

la
 

în
ăl
ţi

m
ea

 c
oa

ps
ei

AG
autofi xant

70
smooth Mărimile 1 – 5

140
mesh Mărimile 1 – 6*

pâ
nă

 la
 g

en
un

ch
i

AD

70
smooth Mărimile 1 – 5

140
mesh Mărimile 1 – 5

AD
cotton

280
mesh Mărimile 1 – 3

până la genunchi

La înălţimea 
încălţămintei 1 2 3 4 5

RO 35 – 37 38 – 39 40 – 41 42 – 43 > 43
UK 2,5 – 3,5 4 – 5,5 6 – 7 7,5 – 8,5 > 8,5
US 4,5 – 5,5 6 – 6,5 7 – 7,5 8 – 8,5 > 8,5

Mărime îmbrăcăminte

Mărime 1 2 3 4 5 6

RO 36 – 38 38 – 40 40 – 42 42 – 44 44 – 46 46 – 48
FR 38 40 42 44 46 48
IT 40 – 42 42 – 44 44 – 46 46 – 48 48 – 50 50 – 52
UK  8 – 10 10 – 12 12 – 14 14 – 16 16 – 18 18 – 20
US  6 – 8 8 – 10 10 – 12 12 – 14 14 – 16 18 – 20

kg 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 +

Greutate 

În
ăl
ţi

m
e

145 cm

1

2

150 cm

3

155 cm

4

160 cm

5
6

165 cm
170 cm
175 cm
180 cm
185 cm

AD bumbac la înălţimea genunchiului

La înălţimea 
încălţămintei 1 2 3

Europa 39 – 40 41 – 42 > 42
UK 6 – 6,5 7,5 – 8 > 8
US 7 – 7,5 8,5 – 9 > 9

* Mărimea 6 doar în culorile Caffé, Daino, Oro şi Nero

NOU

Culori

Stiluri Presiuni 
la gleznă

Mărime Negru Bej Espresso Clar Java/
Umbra nopţii

De
ge

te
 a

co
pe

ri
te

Ciorapi AD
10-15 mmHg 1-4   short şi long

15-20 mmHg 1-4   short şi long

Ciorapi AG cu dantelă
10-15 mmHg 1-4   short şi long

15-20 mmHg 1-4   short şi long

Ciorapi AG cu margine 
punctată cu silicon

10-15 mmHg 1-4   short şi long

15-20 mmHg 1-4   short şi long

Ciorapi AT cu secţiune 
pentru trunchi 

10-15 mmHg 1-4   short şi long

15-20 mmHg 1-4   short şi long

De
ge

te
 d

es
co

pe
ri

te

Ciorapi AD
10-15 mmHg 1-4   short şi long

15-20 mmHg 1-4   short şi long

Ciorapi AG cu dantelă
10-15 mmHg 1-4   short şi long

15-20 mmHg 1-4   short şi long

Ciorapi AG cu margine 
punctată cu silicon

10-15 mmHg 1-4   short şi long

15-20 mmHg 1-4   short şi long

VenoTrain® discrétion – gama standard de produse

Culori

Stiluri Presiuni la gleznă Negru Bej Espresso

De
ge

te
 a

co
pe

ri
te

Ciorapi AD
10-15 mmHg

15-20 mmHg

Ciorapi AG cu dantelă
10-15 mmHg

15-20 mmHg

Ciorapi AG cu margine 
punctată cu silicon

10-15 mmHg

15-20 mmHg

Ciorapi AT cu secţiune 
pentru trunchi 

10-15 mmHg

15-20 mmHg

De
ge

te
 d

es
co

pe
ri

te

Ciorapi AD
10-15 mmHg

15-20 mmHg

Ciorapi AG cu dantelă
10-15 mmHg

15-20 mmHg

Ciorapi AG cu margine 
punctată cu silicon

10-15 mmHg

15-20 mmHg

VenoTrain® discrétion – gama de produse la comandă

Sistem de mărimi ASQUAL - VenoTrain® discretion, VenoTrain® business*

lD

lG

Circumferinţă (cm) Lungime (cm)

cB 18–21 21–24 24–27 27–31
Gleznă

Mărime 1 2 3 4

cG 42–56 49–63 56–70 63–77
Coapsă

cC 28–36 32–40 35–43 38–46
Gambă

AD < 38 > 38
Ciorapi

short long

AG|AT < 70 > 70
Ciorapi AG cu margine de silicon

22 23

* doar versiunea cu compresie uşoară (15-20 mmHg)



Pentru o privire de ansamblu
Produse/Stiluri

Pentru informaţii referitoare la culorile disponibile şi combinaţii de produse, vă rugăm să vă uitaţi la lista noastră de preţuri. 

Vă rugăm să ţineţi cont şi de perioadele de livrare corespunzătoare.

VenoTrain® Gama de produse (standard) – Produse cu ţesătură rotundă 

Se livrează numai cu bandă de prindere cu nopeuri de 3 cm şi în Ccl (clasa de compresie) 2.

Specifi caţii VenoTrain®
micro

VenoTrain®
micro 

balance

VenoTrain®
soft/soft S

VenoTrain®
look

VenoTrain® 
business

VenoTrain®
sport

VenoTrain®
impuls

VenoTrain®
ulcertec

Stiluri AD AG AT ATU AD* AG* AT* AD AG AT* AD AG AT ATU AD AD AD AG AD

Clase 
compresive
Ccl

1

18-21 mmHg
34-39 mmHg

şi
40-46 mmHg

2

3

Margini/
Margine de sus

Banda de sus    *    *

Dantelă

Fagure

Puncte de silicon

Dantelă/Puncte 
de silicon

Ataşare la talie    *

Degete
de la picioare

Deschis Parte externă

Închis Căptuşeală

*Se livrează în 10 zile lucrătoare sau mai puţin.

Specifi caţii VenoTrain® delight
Ciorapi de picioare

VenoTrain® delight
Mâneci pentru braţe

Stiluri AD AF AG AT ET CT BD BG CG DG CG CG1 CH

Clase
compresive
Ccl

1

2

3

4

Margini/
Margine de sus

Bandă de sus

Puncte de silicon

Ataşare la şold

Ataşare la sutien

Bandă de umăr

Degete de
la picioare

Deschis

Închis

Tăietură diagonală

Călcâi

Pelote viscoelastice

VenoTrain® Gama de produse (comandă) – Produse cu ţesătură plată 

Opţional cu călcâi sau pelote viscoelastice

Pentru informaţii referitoare la culorile disponibile şi combinaţii de produse, vă rugăm să vă uitaţi la lista noastră de preţuri.

Specifi caţii VenoTrain®
micro

VenoTrain®
micro 

balance

VenoTrain®
soft

VenoTrain®
look

VenoTrain®
business

VenoTrain®
impuls

Stiluri AD AF AG AT ATU AD AG AT AD AF AG AT ATU ATH ATX ATE AD AG AT ATU AD AD AG AT ATH ATX

Clase
compresive
Ccl

1

2

3

Margini/
Margine de sus

Banda de sus

Dantelă

Fagure

Puncte de silicon

Dantelă/Puncte 
de silicon

Ataşare la şold

Degete de la 
picioare

Deschis

Închis

Fără picior

Amputaţi

Secţiunea
trunchiului  

Deschis inghinal

VenoTrain® Gama de produse (comandă) – Produse cu ţesătură rotundă 

VenoTrain® gama standard de produse – Extrem de mici NOU

   VenoTrain® soft S

   VenoTrain® soft S

Specifi caţii VenoTrain®
micro

VenoTrain®
soft

VenoTrain®
soft S

Stiluri AD AD AD AG

Clasă
compresie Ccl 2

Deget Descoperit

Acoperit

Culoare Caramel Caramel Caramel Caramel

Margini/
Margine de sus

Banda de sus

Puncte de silicon

24 25



 VenoTrain® micro, VenoTrain® micro balance,
 VenoTrain® soft, VenoTrain® business*, VenoTrain® look

Circumferinţă
S M L XL

Normal Plus Normal Plus Normal Plus Normal Plus
Cg banda de susţinere, lată 51– 57 59–66 56–63 62– 69 60–67 66 –74 63 –71 71– 80
Cg bandă de susţinere, normală 45–51 52–59 49–56 55–62 53–60 58–66 55–63 62–71

cG 45–57 52–66 49–63 55–69 53–67 58–74 55–71 62–80
cF 40–52 43–55 43–55 46–60 45–59 50–64 49–63 52–68

cE 33–40 36–44 35–43 39–49 38–48 42–53 42–53 47–58

cD 29–35 32–38 32–38 35–42 34–42 37–45 37–45 41–49

cC 31–37 34–40 34–40 37–44 37–45 39–47 40–48 43–51

cB1 25–29 27–31 27–32 29–34 29–35 31–37 32–38 34–40

cB 20–22 22–25 25–28 28–31

cY 29–33 31–35 34–40 37–43
cA 19–24 22–27 25–31 28–35

mărimea în cm

Circumferinţă
I II III IV V VI

Normal Plus Normal Plus Normal Plus Normal Plus Normal Plus Normal Plus
cG 45–53 51–59 48–56 54–62 51–59 57–66 54–63 60–69 57–66 63–73 60–70 66–76
cF 39–45 43–50 42–49 46–53 45–52 49–57 48–56 52–60 51–59 55–64 54–63 58–67

cE 32–37 35–40 34–39 37–42 36–41 39–44 38–44 41–47 40–46 43–49 42–48 45–51

cD 28–32 30–34 30–34 32–37 32–37 34–39 34–39 36–41 36–41 38–43 38–43 40–46

cC 29–33 31–35 31–35 33–38 33–38 35–40 35–40 37–42 37–42 39–44 39–44 41–47

cB1 23–27 24–28 25–29 26–30 27–31 28–32 29–34 30–35 31–36 32–37 33–38 34–39

cB 19–20,5 20,5–22 22–24 24–26 26–28,5 28,5–31 

cY 25–29 26–31 28–33 30–35 32–38 35–41
cA 19–22 20–23 22–25 24–27 26–30 28–33

Lungime short long Tip

lD 35–39 40–44 AD
lG 62–70 71–80 AG

Sistem de Măsuri – VenoTrain® impuls

Circumferinţă XS S M L XL

cC 28–35 31–39 34–42 37–47 41–52
cB 18–20 20–23 23–26 26–30 30–34

Lungime short long Tip

lD până la 40 de la 40 AD

Sistem de Măsuri – VenoTrain® ulcertec

Sistem de Măsuri – VenoTrain® sport
Circumferinţă S M L XL

cD 29–38 32–42 34–45 37–49
cC 31–40 34–44 37–47 40–51

cB1 25–31 27–34 29–37 32–40
cB 20–22 22–25 25–28 28–31
cY 29–33 31–35 34–40 37–44
cA 19–24 22–27 25–31 28–35

Lungime short long Tip
lD 35–40 40–46 AD

* doar versiunile de compresie scăzută (18-21 mmHg) şi moderată (23-32 mmHg)

Lungime short long Tip

lD 35-40 40-46 AD
lG 61-70 70-80 AG, AT

NOU

Circumferinţă XS micro + soft XS soft S*

cG bandă fi xare, normal - 44-50
cF - 39-50

cE - 32-38

cD 28-31 28-31

cC 29-33 29-33

cB1 23-26 23-26

cB 18-20 18-20

cY 27-31 27-31
cA 17-22 17-22

Extrem de mici
VenoTrain® micro, VenoTrain® soft, 
VenoTrain® soft S

Perfect-Fit
System

*    VenoTrain® soft S este disponibil şi în mărimile 
 S şi M normal, short şi long.

26 27

Perfect-Fit
System
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