
BSN Medical tarjoaa integroituja hoitoratkaisuja kroonisten laskimohäiriöiden kaikkien kliinisten vaiheiden 
hoitoon. Tuotteemme ovat luokkansa parhaita ja niiden teho on todistettu, mikä mahdollistaa potilaskeskeisen 
hoidon ilman tuotteen testaustarvetta tai virheitä.

JOBST® on BSN Medicalin tunnettu brändi ja kehittää jatkuvasti uusia tekniikoita ja edistyksellisiä ratkaisuja  
sen takaamiseksi, että tarjontamme kattaa kroonisen laskimohäiriön tehokkaaseen hoitoon tarvittavat tuotteet.  
Seuraavassa esitellään kompressiohoitoon tarkoitettujen tuotteidemme valikoima. Lisätiedot: www.bsnmedical.fi

INNOVATIIVISET KOMPRESSIORATKAISUT 
MAAILMAN JOHTAVALTA TOIMIJALTAJOPA 7 PÄIVÄÄ**

TILAUSTIEDOT 

CEAP-luokat C3–C5. Lisäksi haavan paranemisen 
granulaatio- ja epitelisaatiovaiheessa (C6) riittää usein, 
kun edistymistä seurataan muutaman päivän välein, 
korkeintaan seitsemän päivän välein.

�

HELPPO
2-kerrossidosjärjestelmä, suoraan käytettävissä olevat 
ohjaustyökalut ja kaksi kompressiotasoa edistävät oikean 
kompression löytämistä.

VIITE Nilkan koko Pakkauksia 
per laatikko

Laatikoita 
per kuljetus

JOBST® Compri2
Normaali kompressio (ABPI >0,8)

JOBST® Compri2 lite
Kevyt kompressio (ABPI 0,5–0,8)

76271-00 18 - 25 cm 1 10

76271-02 18 - 25 cm 1 10

76271-01 25 - 32 cm 1 10

76271-03 25 - 32cm 1 10

TEHOKKAASEEN 
TURVOTUKSEN HOITOON.
HELPPOKÄYTTÖINEN
JOBST® COMPRI 2 – UUSI  
2-KERROSSIDOSJÄRJESTELMÄ

THERAPIES. HAND IN HAND.

ASIANTUNTIJA
4-kerrossidosjärjestelmä, tarkka kompressio myös 
epätavallisissa mittasuhteissa ja kaksi kompressiotasoa 
edistävät oikean kompression löytämistä.

VIITE Pakkauksia 
per laatikko

Laatikoita 
per kuljetus

JOBST® Comprifore
Normaali kompressio (ABPI >0,8)

JOBST® Comprifore lite
Kevyt kompressio (ABPI 0,5–0,8)

72661-04 18 - 25 cm 1 8

72661-06 18 - 25 cm 1 8

72661-05 (lateksiton) 18 - 25 cm 1 8

72661-07 (latex free) 18 - 25 cm 1 8

Nilkan koko 

** Käyttöaika

C0  
Ei näkyviä tai 

tunnustele malla 
havaittavia 

merkkejä laski-
mosairaudesta

C1  
Ihonsisäisiä 
laskimolaa-
jentumia tai 
retikulaarisia 

laskimoita

C2  
Suonikohjuja

C3  
Turvotusta

C5 
Parantunut 

laski-
moperäinen 
säärihaava

C4
a. Pigmentoitumista 

ja/tai ekseemaa
b. Lipodermato-

skleroosia  
ja/tai vaalea 

fibroottinen ihoalue 
(atrophie blanche)

C6
Avoin laski-
moperäinen 
säärihaava

JOBST®  
Support Wear

JOBST® TravelSocks

JOBST® Sport

JOBST® UltraSheer

JOBST® Opaque

JOBST® forMen Ambition & Explore

Comprilan®

JOBST® Comprifore lite JOBST® Comprifore

JOBST® Compri2 lite JOBST® Compri2

JOBST® UlcerCare

Cutimed® Gel

Cutimed® Siltec

Sorbion Sachet 
/ Sorbion Sana

Chronic Venous Insufficiency (CVI)

Kompressio-
sukat ja 
-sidokset

Haavanhoito*
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OIKEAN KOMPRESSION SAAVUTTAMINEN 
ON AVAIN ONNISTUNEISIIN TULOKSIIN

TEHOKASTA TURVOTUKSEN HOITOA 
KAIKKIIN TARPEISIIN*

Turvotuksen laskeminen ja avonaisten laskimoperäisten säärihaavojen parantaminen C3–C6-luokassa ei ole aina 
helppoa, sillä hoito perustuu oikean kompression kohdistamiseen jalkaan. Testit ovat osoittaneet, että useimmat 
kompressiosidokset kohdistavat jalkaan joko liian suuren tai liian pienen kompression. Tämä puolestaan merkitsee 
sitä, että potilaan yleiseen terveydentilaan kohdistuu suurentunut riski tai hoito ei ole tarpeeksi tehokasta. Huolellisesti 
valitut sidoksetkaan eivät johda tavoiteltuihin tuloksiin tai tuloksia saavutetaan vasta merkittävän viiveen jälkeen.

Tarkka diagnosointi on edellytys sille, että sairauksia, jotka ovat sekä valtimo- että laskimoperäisiä, hoidetaan 
kohtalaisella kompressiolla, kun taas enemmistössä olevat laskimoperäiset tapaukset edellyttävät täyttä komp-
ressiota. On kuitenkin olemassa 20 prosentin mahdollisuus, että ongelma johtuu yksinomaan valtimoperäisestä 
viasta, jolloin kompressio on vasta-aiheista.

CEAP-luokat C3–C5 Haavan paranemisen granulaatio- ja epitelisaatiovaiheessa (C6) riittää usein, kun edistymistä 
seurataan muutaman päivän välein, korkeintaan seitsemän päivän välein.

Erityisesti pahoin tulehtuneiden haavojen kohdalla suositellaan päivittäistä seurantaa. Kompression tiheämpään 
tarkastamiseen on myös muita syitä. Suositeltu enimmäiskäyttöaika: enintään 2 päivää.

Lähde: O’Donnel et al., 2014; Management of venous leg ulcers: Clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery® and the American Venous Forum

JOPA 7 PÄIVÄÄ**

Ei näkyviä tai 
tunnustelemalla 
havaittavia merk-
kejä laskimosai-
raudesta

Ihonsisäisiä laski-
molaajentumia 
tai retikulaarisia 
laskimoita

Suonikohjuja Turvotusta Avoin laski-
moperäinen 
säärihaava

Turvotuksen vähentäminen

a. Pigmentoitumista 
ja/tai ekseemaa 
b. Lipodermato-
skleroosia ja/tai 
vaalea fibroottinen 
ihoalue (atrophie 
blanche)

Parantunut 
laskimoperäinen 
säärihaava

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6

KROONISEN LASKIMOSAIRAUDEN CEAP-LUOKITUS

24 TUNTIA**

TIHEÄÄN VAIHDETTAVA

Comprilan®  
Vähäelastinen sidos  
 
•  Pehmusteeseen yhdistettynä Comprilan® takaa kompression 

kaikissa tilanteissa. 
Vaadittu korkea rasituksen aikainen paine ja matala lepopaine 
saavutetaan helposti, kun kiinnitystekniikoiden tuntemus on 
riittävä.

•  Comprilan voidaan pestä ja tarpeen mukaan steriloida ja sitä 
voidaan käyttää uudelleen jopa 10 kertaa.

ÄÄRIMMÄISEN TEHOKAS

Gelocast® 
Sinkkipastasidos
 
•  Suoraan iholle asetettava Gelocast takaa erinomaisen 

rasituksen aikaisen paineen ja erittäin matalan lepopaineen, 
mikä vähentää turvotusta tehokkaimmin.

•  Hoitoon huonosti myöntyväisten potilaiden, esimerkiksi 
Alzheimerin taudista kärsivien, on erittäin vaikeaa irrottaa 
sidosta sen kuivuttua.

TASIANTUNTIJA

JOBST® Comprifore 
4-kerrossidosjärjestelmä 
 
•  Tarkka, potilaskohtainen kompressio, myös epätavallisissa 

mittasuhteissa
•  Kaksi kompressiotasoa takaavat oikean kompression  

erityisesti sekatyypin sairauksissa

HELPPO

JOBST® Compri2 
2-kerrossidosjärjestelmä
 
•  Suoraan käytettävissä olevat ohjaustyökalut helpottavat  

käyttöä ja edistävät oikean kompression löytämistä
•  Kaksi kompressiotasoa takaavat oikean kompression  

erityisesti sekatyypin sairauksissa

* Edellytys: liikuntakykyiset potilaat
** Käyttöaika



HELPPOKÄYTTÖINEN TUOTE ENTISTÄKIN HELPOMPI SITOA

•  Taskukokoinen taitettu 
käyttöohje, jossa 
helppotajuiset  
sidontakuvat

•  Lataa sovellus, jotta pääset katsomaan sidosten 
kiinnitysvideoita myös kentällä työskennellessäsi.

• Kerro potilaille JOBST® Compri2 -sidosten eduista.

•  Kaksi vaihtoeh-
toa saavuttaa 
haluttu komp-
ressio

•  Molemmissa sidoksissa olevat 
QR-koodit ohjaavat älypuhelimen 
ja muut digitaaliset laitteet 
suoraan käytännöllisten sidosten 
kiinnitysvideoiden pariin.

HELPOSTI KÄYTETTÄVISSÄ  
SUORAAN PAKKAUKSESTA

Helposti sidottava ensimmäinen kerros

Helppotajuiset sidoksen kiinnittämisohjeet

Repäise liuska irti ja hyödynnä lisäresurssit.

Kompressio tarpeen mukaan

QR-koodit molemmissa sidoksissa

Sairauden tyyppi

Laskimoperäinen

Laskimo-/
valtimoperäinen

Valtimoperäinen

Esiintymis-
prosentti

~ 60%

~ 20%

~ 20%

ABPI Kompressiotaso

>0.8

0.5-0.8

<0.5

40 mmHg

20-30 mmHg

Ei kompressiota

JOBST® Compri2

JOBST® Compri2 lite

–

•  Sitominen kantapään ympärille 
helpottuu merkittävästi, sillä sidos 
joustaa molempiin suuntiin

•  Sidos voidaan katkaista repäisemällä ja 
laittaa lisäpehmustetta tarpeen mukaan

•  Toisessa kerroksessa on yksinkertainen 
kompression ilmaisin, mikä mahdollistaa 
oikean kompression saavuttamisen 
jokaisella käyttökerralla

•  Sidosta voidaan säätää uudelleen  
kiinnittämisen aikana

Helposti sidottava toinen kerros



JOBST® COMPRI 2 TOIMII,  
KOSKA POTILAAT KÄYTTÄVÄT SITÄ
Onnistunut kompressiohoito edellyttää kahden tärkeän tekijän toteutumista: 
Oikean kompression kohdistaminen jalkaan voidaan toteuttaa helposti ja potilaat ovat myöntyväisiä hoitoon.

Jos potilaat kokevat hoidon kivuliaana, hankalana tai epämukavana, he eivät halua sitoutua siihen kaiken aikaa.

Ei ainoastaan kivuton, 
vaan myös miellyttävä

Wiebke F. 65 (Aachen, Saksa)

”EN USKONUT, ETTÄ  
SIDOS VOISI OLLA  
NIIN HELPPOKÄYTTÖINEN  
JA KIVUTON”

”KUKAAN EI TIEDÄ  
HOIDOSTANI. 
VOIN JOPA KÄYTTÄÄ 
LEMPIKENKIÄNI.”

•  Pehmusteen ansiosta kehon kaartuvia alueita 
voidaan pehmustaa paremmin ja näin vähentää kipua 
ja paineen tiettyyn paikkaan kohdistumisen riskiä.

•  Aktiivinen kosteuden hallinta siirtää nesteet järjestel-
män sisälle ja pitää ihon kuivana.

•  Sidos on kokonaisuudessaan  
suhteellisen ohut, mikä mahdollistaa 
tavallisten kenkien käytön.

�

24 TUNTIA**
TILAUSTIEDOT

Erityisesti pahoin infektoituneiden haavojen kohdalla 
päivittäistä seurantaa suositellaan. Kompression 
tiheämpään tarkastamiseen on myös muita syitä.

Kuitupehmuste

PU-vaahto

Kosteus

”ON HIENOA NÄHDÄ,  
KUINKA NOPEASTI  
TURVOTUS LASKEE”
•  Mukana paperiviivoitin, jolla turvotuksen laskemista 

voidaan mitata suuntaa-antavasti
•  Pakkauksen sivuliuskaan voidaan kirjata turvotuksen 

laskemisen edistyminen.

”KOMPRESSIO TODELLA TOIMII  
JA YMMÄRRÄN, MIKSI HOITOA  
ON JATKETTAVA”

• Skannattava QR sisältää  
suoran linkin potilaan tarvitsemiin 
tietoihin: Usein kysytyt kysymyk-
set, päivittäiset tarpeet ja hoidon 
keskeiset seikat

Vähäelastinen sidos, takaa kompression kaikissa 
tilanteissa. Comprilan® voidaan pestä ja tarpeen 
mukaan steriloida ja sitä voidaan käyttää uudelleen.

TIHEÄÄN VAIHDETTAVA

VIITE koko Sidoksia per 
laatikko

Laatikoita 
per kuljetus

Comprilan® 

Artiflex® 
pehmusteeksi

01027-01 5 m x 8 cm 5 34

01028-01 5 m x 10 cm 5 70

09046-00 3 m x 10 cm 30 1

01029-01 5 m x 12 cm 5 60

VIITE koko Sidoksia per 
laatikko

Laatikoita 
per kuljetus

Gelocast® 

01052-01 9,2 m x 8 cm 1 12

01053-01 9,2 m x 10 cm 1 12

Sinkkipastasidos, tehokkain valinta turvotuksen vähen-
tämiseen. Hoitoon huonosti myöntyväisten potilaiden on 
erittäin vaikeaa irrottaa sidosta sen kuivuttua.

ÄÄRIMMÄISEN TEHOKAS

** Käyttöaika

* Data tiedostossa
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