
Comprinet® pro 

Anatomisch gevormde anti-emboliekous

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

De patiënt

      Tromboseprofylaxe bij postoperatieve en langdurig geïmmobiliseerde patiënten.

      Geschikt voor patiënten met een omtrek tot 53 cm bij de kuit (c-niveau) en tot 86 cm 
bij het dijbeen (g-niveau) in de maten 1 tot en met 6, en tot 90 cm in de maten 7 en 8. 

     Geschikt voor uiteenlopende beenvormen en -afmetingen door de speciale 
weeftechniek, waardoor de kous in beide richtingen zeer rekbaar is. 



     Geeft een druk op b-niveau tussen 14-22 mmHg 
en op g-niveau tussen 5-12 mmHg.

     Gemaakt van zacht en duurzaam materiaal.

     Sterke en huidvriendelijke dijband.

      Kan tot circa 10 maal gewassen worden op 
maximaal 90°C.

      Comprinet pro kniekousen bevatten 74% 
polyamide en 26% elasthaan. Dijkousen 
bevatten 74% polyamide, 20% elasthaan en 
6% neopreen (dijband).

      Dankzij een inspectievenster op de voet kan de 
doorbloeding van de tenen gemakkelijk 
gecontroleerd worden.

JOBST® Comprinet® pro

Contra-indicaties
• Gevorderde perifere arteriële occlusieve ziekte

• Hartinsufficiëntie (decompensatio cordis)

• Bacteriële veneuze ontsteking (sceptic phlebitis)

• Ernstige vorm van trombose (phlegmasia coerulea dolens)

Meet de kuitomvang op het dikste gedeelte van de kuit. Meet de lengte van de hak tot twee vingers onder de knie.
Maximale dijomvang voor dijkous maat 1 t/m 6 is 86 cm en 90 cm voor maat 7 en 8.

Maat Kuitomvang Lengte tot lies Artikelnummer Inhoud 
per doos Kleur Inhoud 

verzendkarton

Witte dijkous met teenvenster

1 klein 23-30 normaal 64-80 46335-00 10 4 x 10 (40)

2 klein 23-30 lang 80-97 46336-00 10 4 x 10 (40)

3 middel 30-38 normaal 64-80 46337-00 10 4 x 10 (40)

4 middel 30-38 lang 80-97 46338-00 10 4 x 10 (40)

5 groot 38-46 normaal 64-80 46388-00 10 4 x 10 (40)

6 groot 38-46 lang 80-97 46389-00 10 4 x 10 (40)

7 extra groot 46-53 normaal 64-80 77125-00 10 4 x 10 (40)

8 extra groot 46-53 lang 80-97 77128-00 10 4 x 10 (40)
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Maat Kuitomvang Artikelnummer Inhoud 
per doos Kleur Inhoud 

verzendkarton

Witte kniekous met teenvenster

1 klein 23-30 77026-00 10 4 x 10 (40)

2 middel 30-38 77027-00 10 4 x 10 (40)

3 groot 38-46 77028-00 10 4 x 10 (40)

4 extra groot 46-53 77124-00 10 4 x 10 (40)

Beige kniekous met teenvenster

1 klein 23-30 77029-00 10 4 x 10 (40)

2 middel 30-38 77030-00 10 4 x 10 (40)

3 groot 38-46 77031-00 10 4 x 10 (40)

4 extra groot 46-53 77124-01 10 4 x 10 (40)

Assortiment

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.


