
Een anti-emboliekous wordt ingezet ter voorkoming van diep-veneuze
trombose. Comprinet S heeft een afnemende drukgradient van distaal
naar proximaal en stimuleert daardoor de doorstroomsneldheid van het
bloed en reduceert de statis van bloedcirculatie.

Comprinet® S 

Naadloze, anatomisch gevormde  
anti-emboliekous

De patiënt

      Tromboseprofylaxe bij postoperatieve en langdurig geïmmobiliseerde patiënten.
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     Comprinet S geeft een druk tussen 10 en 2 mmHg  
op de enkel bij een gemiddelde omvang. 

     De naadloze rondbreikous heeft een optimale anatomi-
sche pasvorm, is huidvriendelijk en luchtdoorlatend. 

      Meerdere malen (ca. 10x) te wassen op maximaal 90ºC. 
De elasticiteit en compressie gaan hierdoor niet verloren. 
De lange levensduur maakt Comprinet S zeer 
economisch in gebruik.

     Comprinet S kousen bevatten 85% polyamide en  
15% polyurethaan. Bevatten geen natuurrubber latex.

      Dankzij open teen eenvoudige controle van tenen en 
bloedcirculatie bij gebruik als anti-emboliekous.

Comprinet® S

Contra-indicaties
• Gevorderde perifere arteriële occlusieve ziekte

• Hartinsufficiëntie (decompensatio cordis)

• Bacteriële veneuze ontsteking (sceptic phlebitis)

• Ernstige vorm van trombose (phlegmasia coerulea dolens)

Wilt u meer informatie? Neem contact op of ga naar JOBST.nl

Daarom JOBST®

Dankzij meer dan 65 jaar ervaring weet JOBST als geen ander waar mensen met veneuze en lymfatische aandoeningen 
behoefte aan hebben. Daarom vinden professionals binnen het brede JOBST-assortiment voor íedere unieke cliënt een 
passende compressie-oplossing. Met úw expertise en de producten & services van JOBST maken we samen het leven van 
elke cliënt lichter: een leven vol zelfvertrouwen en zonder compromissen als het gaat om comfort & kwaliteit.

Assortiment

Kuitomvang Lengte tot lies Artikelummer
Inhoud 

per doos
Inhoud 

verzendkarton
Z-indexnummer

Beige kniekous zonder teenverster 

klein 23-30 normaal 37-41 46630-00 10 4 x 10 (40) 13516221

klein 23-30 lang > 41 46631-00 10 4 x 10 (40) 13516213

middel 30-38 normaal > 43 46632-00 10 4 x 10 (40) 13301160

middel 30-38 lang > 43 46633-00 10 4 x 10 (40) 13301977

groot 38-44 normaal > 46 46634-00 10 4 x 10 (40) 13301985

groot 38-44 lang > 46 46635-00 10 4 x 10 (40) 13490834

extra groot 44-51 normaal > 46 46636-00 10 4 x 10 (40) 13516191

extra groot 44-51 lang 46-51 46637-00 10 4 x 10 (40) 13516183


