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Skarpety dla diabetyków
U diabetyków występuje duże ryzyko cukrzycowego owrzodzenia stopy. Z powodu tej choroby nerwy
oraz naczynia krwionośne są poważnie uszkodzone.
Rozwiązaniem dla zdrowej stopy są pończochy ze srebrem. Wykonane są one z nici zawierającej
srebro a ze względu na specjalny proces przetwarzania spełniają oczekiwania diabetyków.
Przyspieszają one proces leczenia a codzienne życie staje się bardziej przyjemne.
Firma Lindner proponuje oznaczone znakiem CE specjalne skarpety dla diabetyków o wyjątkowo
doskonałej jakości.

Skarpety Diasoft®
Ta lekka skarpeta wykonana została ze
specjalnego rodzaju bawełny oraz wplecionego
srebra które powstrzymuje rozwój bakterii.

Artykuł numer: 01 99 10 21 0067
70% bawełna (zintegrowane srebro), 30%
Poliamid
Rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Kolory: ciemno beżowe, czarne
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Skarpety Silversoft®
Dzięki zastosowaniu Micro Lycra® skarpety
zapewniają maksymalny komfort jej użytkowania.
Brak punktów uciskających w okolicy palców dzięki
ręcznemu łączeniu części palcowej.
Artykuł numer: 01 62 10 21 0107
98% bawełna (srebro zintegrowane), 2% Elastan
Rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Kolor: beżowe, niebieskie, brązowe, szare, czarne

Skarpety podkolanówki Silversoft®
Dzięki zastosowaniu Micro Lycra® skarpety
zapewniają maksymalny komfort jej użytkowania.
Brak punktów uciskających w okolicy palców dzięki
ręcznemu łączeniu części palcowej.
Artykuł numer: 03 62 10 21 0133
98% bawełna (srebro zintegrowane), 2% Elastan
Rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Kolor: beżowe, czarne
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Silversoft® protection
Żel pomiędzy dwiema podkładkami skarpety chroni
przed otarciami i tworzeniem się zgrubień i
stwardnień skóry.
Artykuł numer: 99 99 04 21 0001
80% bawełna (zintegrowane srebro), 20% Poliamid
Rozmiary: 36 -38, 39-41, 42-44, 45-47
Kolory: beżowe, czarne

Silversoft® textile protection
Oddychająca przestrzeń pomiędzy dwiema
podkładkami skarpety chroni przed otarciami i
tworzeniem się zgrubień i stwardnień skóry.
Artykuł numer: 99 99 04 21 0002
80% bawełna (zintegrowane srebro), 20% Poliamid
Rozmiary: 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46
Kolory: beżowe, czarne
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Skarpety Silversoft® Terry
Ze względu na maksymalną ilość włókna naturalnego
zmieszanego z frotte skarpety są przyjazne skórze,
zachowują ciepło i regulują wilgoć.
Artykuł numer: 01 65 20 29 0007
98% bawełna (zintegrowane srebro), 2% Elastan
Rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Kolor: ciemno beżowe, czarne

Skarpety dla diabetyków z cynkiem
Ta lekka skarpeta wykonana z bawełny
merceryzowanej I lyocellu z cynkiem powstrzymuje
tworzenie się nieprzyjemnego zapachu oraz bakterii
I jest delikatny dla skóry.
Artykuł numer.: 01 58 20 21 0028
95% bawełna (Fil d‘ Ècosse), 3% Lyocell
(smartcell™ sensitiv) 2% Elastan
Rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Kolory: czarne, białe
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Skarpety dla diabetyków z szerokim ściągaczem
Skarpety te przeznaczone dla diabetyków zostały
stworzone z myślą o ludziach z grubymi nogami. Za
względu na miękki i elastyczny pasek oraz anatomicznie
ukształtowany lewy i prawy palec, skarpety te idealnie
dostosowują się do nogi.
Artykuł numer: 14 56 10 22 0034
Rozmiar kostki od 23cm do 30cm
70% bawełna, 30% poliamid
Rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Kolory: czarne, navy, jasno szare, bast

Skarpety dla diabetyków z extra szerokim ściągaczem
Te skarpety dla diabetyków zostały stworzone z myślą o
ludziach z grubymi nogami Za względu na extra miękki i
elastyczny pasek oraz anatomicznie ukształtowanym
lewym i prawym palcem skarpety te idealnie dostosowują
się do nogi.
Artykuł numer: 14 56 10 22 0033
Rozmiar kostki od 29cm do 36cm
70% bawełna, 30% poliamid
Rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Kolory: czarnye navy, jasne szare, bast
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Skarpety dla Hallux Valgus
Odchylenie palca dużego powoduje powstawanie punktów zapalnych na wewnętrznej części stopy
powodowany przez nacisk na nią wewnętrznej części buta.
Skarpety na hallux valgus firmy Lindner wspierają leczenie zachowawcze i redukują ból w
zaatakowanych miejscach.
Wszystkie skarpety charakteryzują się brakiem punktów uciskających dzięki ręcznemu łączeniu części
palcowej.

Skarpeta Hallux Valgus z toebox
Skarpeta ta stanowi idealny dodatek wspomagający proces
leczenia poprzez unieruchomienie palucha koślawego.
Rozwiązanie to zmniejsza możliwość narażenia na wszelkiego
rodzaju otarcia i sprawia, że terapia lecznicza przebiega
łagodnie.
Artykuł numer: 14 24 21 22 0002
75% Bawełna, 20% Poliamid, 5% Elastan
Rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Kolory: czarne, beżowe
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Pończochy wspierające
Pończochy wspierające polepszają i przyspieszają krążenie krwi. Stosowane są w profilaktyce
skrzepowej oraz pomagają osobom pracującym na nogach przez długi czas. Pończochy wspierające
nie mogą być zalecane osobom ze zdrowym żyłami.
Siła uciskowa jest regularnie kontrolowana elektronicznie. Wszystkie skarpety charakteryzują się
brakiem punktów uciskających dzięki ręcznemu łączeniu części palcowej.
Firma Lindner oferuje szeroki wybór pończoch wspierających aby spełnić wszystkie oczekiwania
klientów.

Pończochy wspierające z materiałem Outlast®
W pończochach zastosowano materiał Outlast®
który zgromadzoną energię cieplną pozwala
uwalniać w przypadku jej nadmiaru i gromadzić
ciepło gdy jest jego za mało.
Artykuł numer: 11 99 10 25 0022
60% bawełna, 32% Poliakryl (Outlast®)
6% Poliamid , 2% Elastan
Rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Wartość uciskowa około 10,5 mmHg
Kolory: czarne, navy, zielone
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Pończochy Fresh Arrivals
Pończochy te z neutralnym dla skóry mieszanką włókien
naturalnych czynią skórę gładszą a zintegrowane w
sposób niewidoczny srebro ogranicza rozwój bakterii i
grzybów.
Artykuł numer: 11 99 17 00 0004
91% bawełna (zintegrowane srebro), 5% Elastan ,
4% Poliamid
Rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Wartość uciskowa około 10,5 mmHg
Kolory: beżowe, czarne

Pończochy wspierające Fil d‘ Ècosse
Mieszanka miękkich I lśniąco-gładkich nici bawełnianych
oraz srebra zapewniają dobre samopoczucie Twoim
nogom. Ze względu na praktycznie brak szwu w okolicach
palców i ekstra miękką lamówkę miejsca zwykle narażone
na ucisk nie są narażone na jego działanie.
Artykuł numer: 11 99 10 25 0040
55% bawełna, 28% jedwab, 12% Poliamid, 5% Elastan
Rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Wartość uciskowa około 10,5 mmHg
Kolory: czarne, navy, jasno zielone, beżowe
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Pończochy wspierające Virgin Wool
Ze względu na naturalne właściwości wełny
przędzonej pończochy relugulują klimat panujący w
okolicach stopy i zatrzymują komfortową
temperaturę.
Artykuł numer: 11 37 17 00 0031
50% bawełna, 45% wełna przędzona, 5% Elastan
Rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Wartość uciskowa około 10,5 mmHg
Kolory: czarne, oliwkowe ciemno brązowe, navy

Pończochy wspierające wzorzyste
Coś zupełnie odmiennego. Te nowoczesne
pończochy wspierające zapewniają super modny
wygląd.
Artykuł numer: 11 99 04 06 0549
70% bawełna, 25% Poliamid, 5% Elastan
Rozmiary: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46
Wartość uciskowa około 10,5 mmHg
Kolory: czarne
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Pończochy kompresyjne oraz opaska elastyczna na rękę
Pończochy kompresyjne stosowane są między innymi w leczeniu żylaków, zakrzepicy żylnej oraz obrzęku
limfatycznego. Produkowane są w 4 klasach uciskowych (Ccl). Zakresy uciskowe od 18 mmHg w Ccl 1 do
49 mmHg w Ccl 4.
Wartości uciskowe są kontrolowane elektronicznie. Wszystkie pończochy wspierające charakteryzują się
brakiem punktów uciskających dzięki ręcznemu łączeniu części palcowej.
Produkty medyczne firmy Lindner posiadają siłę uciskową od Ccl 1 do Ccl 3 a opaski uciskowe od Ccl 1 co
Ccl 2 aby zaspokoić indywidualne potrzeby klientów. Wszystkie pończochy oznaczone są symbolem CE i są
wyrobem medycznym Klasy I.

Opaska elastyczna na rękę
Wartość uciskowa opaski znajduje zastosowanie w
leczeniu obrzęku limfatycznego I ostrych chorób żył.
Elektronicznie kontrolowana wartość uciskowa zapewnia
wysoką efektywność działania.
Artykuł numer: 41 96 24 50 0022 (Ccl 1)
Artykuł numer: 42 96 24 50 0009 (Ccl 2)
Artykuł numer: 43 96 24 50 0023 (Ccl 3)
65% Poliamid (zawiera srebro), 35% Elastan
Rozmiary: XS – XL
Wartość uciskowa: Ccl 1 (15 – 21 mmHg)
Wartość uciskowa: Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
Wartość uciskowa: Ccl 3 (34 – 46 mmHg)
Kolory: biała, beżowa, czarna

13

Pończochy kompresyjne Virgin Wool Ccl 1
Wysokiej jakości, przyjazdne dla skóry włókno naturalne reguluje
klimat móg. Elektronicznie kontrolowana kompresja zapewnia
wysoką jakość terapii uciskowej.
Artykuł numer: 31 99 10 25 0033
48% wełna przędzona 24% bawełna 17% Elastan 11% Poliamid
Rozmiary: S – XXL (stopa: 35 – 46)
Wartość uciskowa: Ccl 1 (18 – 21 mmHg)
Kolory: szare, antracytowe, czarne, beżowe, brązowe, navy

Pończochy kompresyjne Ccl 2
Pończochy wykonane z bawełny i nylonu zapewniają trwałe i
komfortowe dopasowanie. Ze względu na ręcznie łączoną część
palcową i extra miękkiej lamówce punkty uciskowe w stopie staję się
nieodczuwalne. Elektronicznie kontrolowana wartość uciskowa
zapewnia wysoką jakość terapii uciskowej.
Artykuł numer: 32 99 10 25 0038
75% bawełna, 18% Poliamid, 7% Elastan
Rozmiary: S-XXL (stopa 35 – 46)
Wartość uciskowa: Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
Kolory: czarne, navy, beżowe, szare

14

Pończochy kompresyjne Classic Ccl 1
Ta wytrzymała mieszanka nylonu i elastanu sprawia, że
pończochy te spełniają wszelkie wymagania wytrzymałościowe.
Elektronicznie kontrolowana siła uciskowa zapewnia wysoką
jakość terapii kompresyjjnej.
Artykuł numer: 31 96 24 33 0001
80% Poliamid (zawiera srebro), 20% Elastan
Rozmiary: S-XXL (stopa: 35-37, 38-40, 41-43, 44-46)
Wartość uciskowa: Ccl 1 (18 – 21 mmHg)
Kolory: szare

Pończochy kompresyjne Ccl 2
Wytrzymałość bawełny i nylonu sprawia, ze pończochy te
spełniają praktycznie wszystkie wymagania przed nimi stawiane.
Ze względu na odkryte palce pończochy te są szczególnie
dedykowane do leczenia wrzodów. Elektronicznie kontrolowana
wartość uciskowa zapewnia wysoką jakość terapii uciskowej .
Artykuł numer: 32 96 24 51 0001
70% Poliamid (zawiera srebro), 30% Elastan
Rozmiary: S-XXL (stopa: jeden rozmiar, otwarty palec)
Wartość uciskowa: Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
Kolor: beżowe
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Opaski
Opaski są niezbędne zarówno dla tych którzy dowolnie spędzają czas wolny jak i dla tych którzy
sportem zajmują się profesjonalnie. Chronią one stawy przed naciągnięciami jak i uszkodzeniami
kości.
Dlatego opaski są idealne do ochrony jak i w przypadku rehabilitacji.
Firma Lindner oferuje szeroki wybór opasek, aby spełnić wszelkie oczekiwania klientów.

Opaska na łokieć
Opaska na łokieć wykonana jest z miękkiej bawełny.
Rozgrzewa mięśnie i chroni kość przed urazami
zewnętrznymi.
Artykuł numer: 99 11 10 29 0008
80% Bawełna 18% Poliamid 2% Elastan
Rozmiary: S – XL
Kolory: white
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Opaska na łokieć Coolmax®
Opaska ta wykonana jest z miękkich materiałow.
Rozgrzewa mięśnie i chroni kość przed urazami
zewnętrznymi. Dzięki specjalnemu procesowi
przetwarzania włokna Coolmax, wilgoć jest szybko
usuwana na zewnątrz co pozwala stopie - nawet w
warunkach wysokiej wilgoci - prawidłowo oddychać.
Artykuł numer: 99 99 10 29 0008
80% Poliester (Coolmax®), 18% Poliamid,
2% Elastan
Rozmiary: S – XL
Kolor: szary

Opaska na kostkę
Opaska na kostkę wykonana jest z trwałego Nylonu.
Zapewnia ona doskonałą ochronę a dzięki
optymalnemu dopasowaniu stabilne podtrzymanie
kostki.
Artykuł numer: 99 99 10 04 0039
82% Poliamid, 18% Elastan
Rozmiary: S - L
Kolor: niebieski
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Opaska na kolano
Opaska na kolano wykonana jest z trwałego Nylonu.
Zapewnia ona doskonałą ochronę a dzięki
optymalnemu dopasowaniu stabilne podtrzymanie
kostki.
Artykuł numer: 99 99 19 04 0032
85% Poliamid 15% Elastan
Rozmiary: S – XL
Kolor: niebieski
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Kontakt:
LINDNER Marek Sitkiewicz
01 – 651 Warszawa
Polska
Tel.: +48 506 358 822
E-Mail: sitma@poczta.onet.eu
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www.lindner-socks.com

