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Kompression och klädval

JOBST ® Elvarex®: Behandling som klär
Våra produkter har optimal passform vilka ger överlägsen patientkomfort.

Utöver standardfärgerna beige och svart, finns våra kompressionsstrumpor nu även i 
navy, mörkbrun och grå. På så sätt kan patienten känna sig välklädd vid alla tillfällen.

JOBST ® Elvarex®: Stöd med skydd och stil

Det nya färg sortimentet från JOBST ® Elvarex®

CCL Navy Mörkbrun Grå

1–4 super 

De nya färgerna finns tillgängliga i alla kompressionsklasser för 
produkter till underkroppen.

Förutom våra tre nya färger är Jobst® Elvarex® naturligtvis fortfarande tillgänglig i  

de klassiska färgerna beige och svart. För mer information om Jobst® Elvarex®  

produktsortiment, vänligen se aktuell produktinformation på www.jobstorder.se.

UV-skydd 
Elvarex® erbjuder UV-skydd enligt 
den tuffa standard 801 som gäller 
i Australien och Nya Zeeland, en 
solskyddsfaktor på 80.

Färger som passar alla kläder möjlig-

gör ett fritt klädval.



Elvarex®: Mer än 50 års erfarenhet
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JOBST ® Elvarex®: Innovativ behandling
På bsN-Jobst har vi producerat medicinska flatstickade kompressionsplagg i över 50 år.

Vår framgång inom kompressionsbehandling beror främst på att vi är nytänkande och alltid 
ser till patientens individuella behov. Därför har vi ett brett sortiment med perfekt passform  
– från handskar till tåhättor.

  Brett terapeutiskt spektrum
   Produkterna är individuellt anpassade och 

finns i alla tänkbara modeller för behandling  
av armar och ben. 

  Optimal passform
  Det flatstickade tyget tillverkas med varierande 

antal maskor, vilket garanterar optimal 
anatomisk passform.

  Bekväma att bära
  tyget andas, vilket gör kompressionsplagget 

skonsamt för huden och bekvämt för patienten 
att bära.

 Rekommenderad behandling
  Jobst® Elvarex® rekommenderas som 

terapeutisk behandling vid olika former  
av lymfödem och lipödem.

Elvarex®: Effektiv och trygg

Pålitlig terapi och  
ökad effektivitet

Terapi med precision
  Graderad kompression från distalt till proximalt.

  Flatstickningstekniken ger exakt anatomisk passform, tack vare måttsydd tillverkning.

Elvarex® flatstickade kompressionsplagg ger högt  
arbetstryck och låg elasticitet med optimal passform.
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**  Häfner, H.-M., Jünger, M.: Hämodynamische Wirksamkeit unterschiedlicher Kompressionsstrümpfe bei Patienten mit chronischer venöser Insuffizienz. vasomed, 12. 
Jahrgang; 4/2000.

Graderad kompression från distalt till proximalt. Fysiologiska tryckförhållanden i 
benvener under vila.
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Mer än bara ett stöd
  Med rätt kompressionsklass bevarar Elvarex® det 

uppnådda behandlingsresultatet och bidrar samtidigt  
till ytterligare förbättring.

  behandlingen ökar det venösa återflödet, mobiliserar 
ödem och bidrar samtidigt till förbättrad lymfdränering.**

  Kompressionsplaggen ger ett optimalt förhållande mellan 
arbetstryck och vilotryck.

testning av kompressionsmaterial hos bsN-Jobst i tyskland.



Elvarex®: Oslagbar kvalitet

Flatstickade plagg Rundstickat plagg 

tyg som stickas i räta rader med varierande 
antal maskor och sedan sys ihop till ett  
kompressionsplagg.

Vid rundstickning får varje rad på en sömlös 
stickad tub samma antal maskor.

Materialet stickas med varierande antal  
maskor per rad för att uppnå individuell  
passform och optimal kompression.

Plagget stickas med samma antal maskor 
per rad, trots varierande omkrets mellan  
fotled och lår.

Flatstickat material möjliggör optimal  
behandling av extrema ödem.

För att plagget ska kunna anpassas till  
användarens anatomi sträcks garnet så  
att storleken på maskorna ändras, vilket  
begränsar materialets användning.

Veckfri
Det flatstickade tyget har ett identiskt maskmönster på både in- och utsidan (dubbel jersey), 
vilket förhindrar bildandet av oönskade veck. stasning undviks och på så sätt förebyggs  
reaktioner i vävnaden.

Anpassningsbar
Flatstickningstekniken tillgodoser patientens behov  
av eventuella tillägg, som till exempel fickor, pelotter,  
öppningar och silikonband. Det är endast genom  
flatstickningstekniken som handskar, tåhättor och  
liknande går att tillverka.

Personlig passform
tack vare det varierande maskantalet kan flatstickade 
kompressionsstrumpor anpassas individuellt, utan  
några begränsningar.

Så här skiljer sig flatstickat från rundstickat:

Flatstickningsmaskin i produktionshallarna på bsN-Jobst 
i Emmerich, tyskland.

Elvarex®: Maximal komfort

Elvarex®.

Flatstickat plagg från konkurrent.
* Földi, E.: Lymphödem – therapie aktuell; Medizinisch-wissenschaftliches schulungsvideo; beiersdorf AG, 

Hamburg; Jobst GmbH, Emmerich; 1999.

Hög komfortnivå som garanterar 
trygg användning 

Material som andas och vårdar
  tyget för Elvarex® stickas så att maskorna får en öppen 

struktur, vilket gör att materialet andas. 

  Materialets konstruktion förebygger värmeökning, vilket 
främjar frisk hud.

  Vid rörelse har det stickade tyget en mikromassageeffekt 
på huden.*

Lätthanterliga
  tester visar att det är mycket enkelt att  

ta på och av plaggen.

Dokumenterat låg allergirisk
  Kompressionsplaggen är tillverkade i hudvänligt 

material som minimerar risken för allergiska 
reaktioner.

  Materialet har optimerad fuktabsorption och är 
därför mycket skonsamt mot användarens hud.
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Elvarex®: Ett skräddarsytt sortiment
Modeller och tillval för underkroppen

De vanligaste modellerna:

sortimentet ovan representerar bara ett urval av hela produktsortimentet för Jobst® Elvarex®. Varje modell kan kombineras efter behov och önskemål. 

För mer information om Jobst® Elvarex® produktsortiment, vänligen se aktuell produktinformation på www.jobstorder.se.

sortimentet ovan representerar bara ett urval av hela produktsortimentet för Jobst® Elvarex®. Varje modell kan kombineras efter behov och önskemål. 

För mer information om Jobst® Elvarex® produktsortiment, vänligen se aktuell produktinformation på www.jobstorder.se.

Kompressionsklasser (KKL) /färger:
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Modell KKL Beige  
(Standard) Svart Navy Mörkbrun Grå

Ben 1–4 super 

Tåhätta 1–2

Modell KKL Beige  
(Standard) Karamell Svart

Arm 1–2

Handske 1–2

AD
Knälång

Rak avslutning

Rak avslutning med 
öppen tå*

AG
Lårhög

slip form (utsidan högre)

sned avslutning med 
öppen tå*

AG-T
Lår med höftband

silikonkant, invändigt

Dragkedja 

AG-HT
Ett ben med byxdel

silikonkant på ovansidan 
(on the top)

Profil/Pelott

AT
strumpbyxa

3/4 silikonkant, invändigt

Val med eller utan  
söm (soft)

Vanliga tillval, ben:

Möjligheter: 

* Finns även i modeller med täckt tå

AC1

Handske

silikonkant, ovansida  
(on the top)

Utan fingrar, med tumme*

AE
Armbågshög handske

silikonkant, invändigt

Med fingrar och med 
tumme*

Axeldel med bh-fäste och 
kardborrband

Ficka för pelott sömlös handske (soft)

AG1

Handske och ärm i en del, 
sned avslutning  

Axeldel med band runt 
thorax

CH
Ärm med axeldel och 
kardborrband, för fäste av 
t.ex. bh-band.

CG1

Ärm med sned avslutning 

3/4 silikonkant, invändigt

Med dragkedja

De vanligaste modellerna:

Vanliga tillval, ärm:

Urval av handskar: 

Kompressionsklasser (KKL) /färger:

* Individuell längd på fingrar och tumme

Modeller och tillval för överkroppen

bredd på bandet med silikonpunkter: 2,5 cm eller 5,0 cm



tillgänglig i:
•  KKL 2
•  Undantag: inte tillgänglig för  

arm och hand i en del

Funktionszon
”Comfort Zone armbåge”

tillgänglig i:
•  Alla kompressionsklasser 

KKL 1–2F (2F=KKL3)

Funktionszon
”Sned avslutning arm”
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Funktionszon 
”Top Comfort Zone”
Flexibel kompression med dubbel effekt. 

•  Förhöjd framtill för en optimal individuell passform, från 
ljumske till stuss.

•  Förhöjd kompressionsyta på utsidan av benet för bättre 
fäste och passform.

tillgänglig i:
•  b¹G, bG, CG, AG, At 

Elvarex byxdel, bermuda,  
Capribyxor, stumpstrumpor (st)

Funktionszon  
”E-version-häl”
Avancerad sömnadskonstruktion tar hänsyn till 
vristens särskilda anatomi.   
• Förhindrar veckbildning och indragning i vristen.

tillgänglig i:
•  KKL 2–3 Forte

JOBST® Elvarex® ger bekväm och effektiv behandling för patienter med ödem. 
Våra specialutvecklade plagg med graderad kompression hanterar svullnader med 
största möjliga patientkomfort, även på svåråtkomliga ställen. Daglig användning 
innebär minskad svullnad och ökad livskvalitet för patienten.

JOBST ® Elvarex®: Funktionszoner med riktad 
kompression för bästa möjliga komfort

Funktionszon 
”Elvarex Byxdel”
Ett anatomiskt anpassat kroppsbandage. 
Skapat med tredimensionell vävteknik för 
att ge perfekt placerad kompression för buk, 
höft och midja.

tillgänglig som:
• byxdel: KKL 1–3 Forte

Funktionszon
”Comfort zone knä”
En unik och innovativ sömnadsprocess förenar 
olika kompressionsmaterial.
• Det flexibla materialet anpassar sig till alla rörelser.

• Patienten kan leva ett aktivt liv utan att behandlingen störs.

tillgänglig i:
•  KKL 2–3

Funktionszon
”Sned avslutning fot”
Effekten av kompressionen når ända in till 
fotens MPT-leder (metatarsofalangealleder).
• Förhindrar ödembildning vid tårna på fotens ovansida.  
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