
Preventivne nogavice

Velikost obutve

140 DEN

Barve in velikosti
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• • • ••A-D 
Dokolenke

Učinkovita preventiva, ki zniža tveganja pojava tromboze pri ho-
spitaliziranih pacientih, pred, med in po operaciji. Še posebej so 
koristne ob kirurških posegih v abdominalnem in medeničnem 
predelu, ortopedskih posegih, zlomih in poškodbah spodnjih 
okončin ter ob omejeni mobilnosti.
Kompresija pri gležnju je 18 mmHg in se proti stegnu postopo-
ma znižuje, kar deluje proti-embolijsko. Nogavice so mehke,
nežne, se ne gubajo in so enostavne za oblačenje. Imajo ojačano 
peto in odprtino za pregled. Dobavljive so v treh modelih ter v 
izvedbi z odprtimi prsti. Peremo jih lahko pri 95°C.

antiembolijske nogavice

Prilagodljiv pas Oprijemljiv rob Ojačana peta Odprtina za pregled

95

Velikost cB cD cG

Small 19 - 23 cm do 38 cm do 60 cm

Medium 23 - 26 cm do 42 cm do 68 cm

Large 26 - 29 cm do 46 cm do 76 cm

Dolžina  D  G

Short do 37 cm do 70 cm

Long 38 cm in več 71 cm i in več

c - obseg           - dolžina

Samostoječe nogavice do dimelj z oprijemljivim robom

Nogavice do dimelj s pasom za eno nogo

Dokolenke

cG

cD

cB

D

G

• Učinkovita preventiva proti GVT – globoki venski  trombozi
• Nežna, dovolj močna in pravilno stopnjevana kompresija      

(18 mmHg)  izboljša pretok krvi, preprečuje nastanek edemov 
in GVT.

• “Meryl Skinlife” tkanina z mikrovlakni  “diha” in ohranja naravno 
bakterijsko floro kože,  preprečuje neprijeten vonj in alergije.

• Posebno tkanje  pod kolenom preprečuje drsenje in stiskanje.
• Neverjetno mehak otip, nizki, ravni šivi in mehak zaključek pri 

prstih omogočajo optimalno udobje  tudi za zelo občutljive 
noge.

• Medicinsko učinkovite, kakovostne, modne in praktične doko-
lenke za moške in  ženske - po pranju se posušijo trikrat hitreje 
kot bombažne nogavice.

Velikost obutve 36 – 37             

38 – 39              

40 – 41             

42 – 43  

44 - 45  

46 - 47         
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• • ••A-D 
Dokolenke

nogavice za dolga potovanja

www.diafit.si

Ključne lastnosti:

• nudi občutek lahkotnosti,
• nudi podporo nogam vsak dan,
• stilske in udobne nogavice.

Popolna izbira za dnevno sedeče ali stoječe delo.

Ključne prednosti:

• koži izjemno prijazen material s kar 45 % bombaža,
• niti bombaža so na notranji strani tkanine,
• dvojni učinek: mehke in učinkovito odvajajo vlago,
• bolj ergonomska postavitev prstnega dela,
• ploski šivi za več udobja pri nošenju.
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A-D 
Dokolenke

70 DEN gladke • • • • • •

140 DEN mrežaste • • • • • •

140 DEN odprti prsti •

A–G
Samostoječe

70 DEN gladke • • • • • •

140 DEN mrežaste • • • • • •

A–T 
Hlačne

70 DEN gladke • • • • • •

140 DEN mrežaste • • • • • •

A–T 
Hlačne Plus

70 DEN gladke • • • • • •

140 DEN mrežaste • • • • • •

A–T 
Hlačne za nosečnice

140 DEN mrežaste • • • • • •

Delilah vam nudi več kot le oporo. 
Dodelan kompresijski profil pripomore k boljši prekrvavitvi vaših 
nog. Občutek v nogah bo tako boljši, pa še lepše bodo na pogled. 
Delilah nogavice spadajo v sam vrh modernih opornih nogavic. 

Izberete lahko fine, elegantne nogavice prosojnega videza (70 
den - gladke) ali pa se odločite za močnejšo oporo, mrežasto ple-
tene (70 in 140 den).

Opora, modnost in vitalnost
za vaše noge

DELILAH 70 DEN - gladke

• Srednje močna opora (od 12 do 15 mmHg)
• Gladke nogavice - prosojnost in eleganca
• Nežen materiali za udobje
• Inovativen čipkast oprijemljiv rob (opcija - samostoječe)
• Možnost izbire med atraktivnimi barvami

Modeli in barve

• Močna (140 den) opora (15 do 18  mmHg)
• Eleganten videz in nežen materiali za udobje
• Inovativen čipkast oprijemljiv rob (opcija - samostoječe)
• Izbira med atraktivnimi barvami
• AD - dokolenke z odprtimi prsti bež barve.

DELILAH 140 DEN - mrežaste in dokolenke z 
odprtimi prsti

Telesna teža  (kg)
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A–G Samostoječe 

A–T Hlačne

A–T Hlačne Plus

A–T Hlačne za 
nosečnice

A-D Dokolenke
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Ne nosite kakršnih koli nogavic, ampak dajte vašim nogam kar 
si zaslužijo. Samo najboljše. Izberite Delilah, Samson & Delilah ali 
Traveno in prvi pogoj za uspešen dan bo izpolnjen. SIGVARIS pre-
ventivne kompresijske nogavice so vam pri tem v veliko pomoč. 
Moderne ter visoko kakovostne nogavice s pravilno stopnjevano 
kompresijo vzpodbujajo boljšo prekrvavitev in odpravljajo ob-
čutek težkih nog pri vsakodnevnih opravilih. Z redno uporabo 
preventivnih kompresijskih nogavic preprečite težave nog, ki so 
posledica dolgih potovanj, nosečnosti, dolgotrajnega bivanja v 
sedečem ali stoječem položaju ali dednega nagnjenja k nastanku 
venskih težav.

Niti dneva brez opornih nogavic

Delilah hlačne nogavice 
za nosečnice

A–T Hlačne nogavice
za nosečnice

Kakovostne preventivne kompresijske  nogavice 
narejene posebej za nosečnice, ki s pravilno sto-
pnjevano kompresijo (15 - 18 mmHg) omilijo te-
žave, kot so utrujene in otečene noge, mravljinci 
ter nočni krči. So dokazano medicinsko učinko-
vite in delujejo kot preventiva proti globoki ven-
ski trombozi.
Izbiramo lahko med finimi, elegantnimi noga-
vicami prosojnega videza (70 den - gladke) ali 
pa med mrežasto pletenimi za močnejšo oporo 
(140 den - mrežaste).

Zastopa in prodaja:
DIAFIT d.o.o., Spodnji Slemen 6, 2352 Selnica ob Dravi

T: 02 / 674 08 51, 02 / 674 08 52, E: info@diafit.si
www.diafit.si

Na voljo v naših trgovinah, lekarnah in drugih
specializiranih trgovinah. 10
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