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neupravené vlákno upravené vlákno

Textilné materiály môžu byť veľmi ľahko napadnuté vysokým počtom 
mikroorganizmov. Tie majú ideálne podmienky pre rozmnožovanie, 
pretože  v  blízkosti  tela  je  vždy  teplo  a  vlhko,  pot,  čiastočky  kože 
a zbytky opotrebovaných vlákien. Prvým znakom napadnutia textilu 
baktériami sú škvrny, zmena farby, zlý vzhľad, pretrvávanie  nepríjem-
ných  zápachov,  ale  tiež  strata  funkčných  vlastností,  ako   elasticita 
či rozťažnosť. Preto spoločnosť Aries aplikuje na bavlnené kompresív-
ne podkolienky Avicenum 310 účinnú preventívnu a odolnú antimik-
robiálnu ochranu - ióny striebra Sanitized® Silver.

ANTIMIKROBIÁLNA OCHRANA
Ióny  striebra  aplikované  na povrchu vlákien 
spoľahlivo   pôsobia  proti  širokému  spektru 
baktérií a plesní. Prenikajú ich bunečnou ste-     
nou  a  bránia  im  ďalšiemu  rozmnožovaniu.
POCIT SVIEŽOSTI
Sanitized® Silver pôsobí ako deodorant, ktorý 
účinne chráni pred vznikom nepríjemných 
zápachov. Striebro zároveň zvyšuje hygienickú 
sviežosť výrobku.
VYŠŠIA TRVANLIVOSŤ VÝROBKU
Striebro Sanitized® Silver je  trvalá a nevyprateľ-
ná úprava, ktorá chráni textilné vlákna a tým 
predlžuje životnosť výrobku.
BEZPEČNÉ K POKOŽKE 
A ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
Certifikát Oeko-tex® Standard 100 garantuje 
šetrnosť výrobku Avicenum 310 voči pokožke 
a životnému prostrediu. Úprava Sanitized® 
Silver je dermatologicky testovaná.
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PODKOLIENKY

Kŕčové žily /varixy/,  sú civilizačné ochorenie,  ktoré  vo  vyspelých  kraji-
nách  postihuje až 40%  žien a 20%  mužov. Rizikové faktory vzniku kŕčo-
vých žíl sú dedičnosť,  statická záťaž, sedavé zamestnanie, starnutie, ne-
dostatok pohybu, obezita, alebo gravidita.

Hlavným faktorom,  ktorý vedie k vzniku kŕčových žíl je zvyšujúci sa žilo-
vý  tlak,  spôsobený  najčastejšie   spätným   prietokom  krvi   /refluxom/
v  postihnutých  žilách  končatín.  Pokiaľ  sú  chlopne  nefunkčné,  násled-
kom  vrodeného  nevyvinutia, zápalu,  tehotenstva,  alebo  iných  príčin,  
vzniká  reflux,  čím   dochádza v tenkej žilovej stene dlhodobo zvýšený 
tlak, a k jej vakovitému rozširovaniu /žilovej dilatácie/ a vytvára sa 
viditeľná kŕčová žila /varix/.  

 

 

  
KOMPRESÍVNA TERAPIA

18-21 mm Hg

100%

70%

Podkolienky  Avicenum 310  sú pre- 
ventívnym liečebným prostriedkom 
prvej  kompresívnej triedy s  tlakom 
18-21 mm Hg.  Priaznivo pôsobí  na 
ochorenie  žíl  a  lymfatických  ciev.

Kompresívne   bavlnené   podkolienky   Avicenum   310  sú 
skvelým  pomocníkom  pri liečbe problémov s kŕčovými 
žilami, či limfatickými a inými opuchmi nôh. 

Sú tiež vhodné pri športovných aktivitách, ako je beh          
a cyklistika. Pri vlastnom výkone môžu kompresívne 
podkolienky  prispieť   k   lepšiemu   zásobovaniu   svalov   
kyslikom, zmierneniu  svalových  otrasov  a  pôsobia  ako  
prevencia proti opuchom.   
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Zamestnanci, ktorí naopak celú svoju pracovnú dobu trávi 
po sediačky,  či už v kancelárii, vo výrobe, pri riadení, pat- 
ria tiež  k  rizikovým skupinám,  ktoré si kompresívne pod- 
kolienky i  obľúbili. 

Veľmi  vyhľadávaným   produktom  sú  kompresívne  pod- 
kolienky  u  zdravotníckeho  personálu,  kaderníčiek,  pre- 
davačiek,  barmaniek a iných profesií,  kde sú ľudia nútení 
tráviť väščinu pracovnej doby na nohách. 

Nesmieme  zabudnúť ani na cestovanie  kde  podkolienky 
Avicenum  310  pôsobia  ako účinná prevencia vzniku ces- 
tovnej  trombózy,  pri dlhých cestách v lietadle, a iných 
dopravných prostriedkoch.  Súčastne   zmierňujú   bolesť  
a  únavu nôh. 

Nohy postihnuté kŕčovými žilami sú často 
bolestivé, môžu sa objaviť aj kŕče. Nohy 
sa ľahko unavia a dostavuje sa pocit 
ťažkých nôh. Neskôr sa môžu pridať 
opuchy členkov, tmavá pigmentácia kože 
a jej zatvrdnutí, až vznik obávaných 
vredov predkolenia. 

  

 
Najúčinnejšou liečbou varixou je liečba pomocou kompresívnej terapie. 
Princíp ochrany žíl pomocou kompresívnych výrobkov spočíva v tom,  že 
v oblasti členku je vytvorený  určitý tlak  /kompresia/,  ktorý sa smerom 
k  pásu  postupne  znižuje.  Je  overené,  že takéto pridržiavanie žilových 
stien v dolných častiach nôh,  účinne zlepšuje krvný  obeh  a  podporuje 
návrat  krvi  do  srdca.  Pokiaľ  pacient  nosí  kompresívne  výrobky,  sám 
pocíti znižovanie bolesti, ťažoby, tlaku, alebo opuchov svojich nôh. 
Znamená to pre neho zlepšenie kvality života, kedy postupne ustupuje 
bolesť, úzkosť, ale i poruchy spánku, spôsobené nočnými kŕčami. Mnohopočetné využitie robí z podkolienok Avicenum 310 multifunkčný 

výrobok,   ktorý   si   vďaka   unisexovému    rebrovému   designu   získal 
obľubu ako u žien, tak i u mužov. 

Poznajte Avicenum 310 detailnejšie! 
Pre výrobu  Avicenum 310  sa  používa  100%  BIO  bavlna,  ktorá je šetr- 
nejšia k citlivej pokožke a jemnejšia na dotyk. Podkolienky sú obohatené 
o ióny antimikrobiálneho striebra Sanitized® Silver /viac na ďalšej strane 
letáku/  a   o  špeciálnu  švajčiarsku  úpravu  DeoSoft,  ktorá  zabezpečuje 
odvod   potu  od   tela,   čím   sú   Vaše   nohy   stále   v  suchu.   Špeciálna  
retiazkovaná špica  je  zakončenie  podkolienky  plochým  spojom. Vďaka 
retiazkovanému  švu  nespôsobujú  podkolienky  v  línii prstov žiadne ne- 
príjemné otlaky. 

A - postihnutá žila
B - zdravá žila


