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Szanowni Klienci,
macie Państwo w rękach katalog naszych wyrobów medycznych Avicenum, przeznaczonych do 
zapobiegania, wspomagania leczenia oraz terapii leczniczej żylaków i obrzęków nóg. Oferta  
uzupełniona jest o produkty wskazane do leczenia obrzęków limfatycznych oraz profilaktyki stopy 
cukrzycowej.

Państwo, nasi Klienci, jesteście najważniejszymi krytykami i inspiracją, dlatego uważnie 
wsłuchaliśmy się w uwagi i komentarze rynku i we współpracy ze specjalistami opracowaliśmy 
nowości na rok 2014 tak, aby zaspokoić wymagania większości klientów. Przede wszystkim dzięki 
własnemu centrum rozwoju i badań potrafimy wszystkie zmiany i poprawki płynnie wprowadzić 
do produkcji, a następnie wszelkie innowacje przedstawić Państwu.

W dalszym ciągu współpracujemy z prestiżowymi klinikami, niemieckim instytutem 
certyfikacyjnym Hohenstein, a także z zagranicznymi i krajowymi dostawcami materiałów  
i aplikacji najwyższej jakości. Wierzymy, że dzięki ubiegłorocznej przeprowadzce do nowej siedziby 
produkcyjnej, będziemy mogli w dalszym ciągu szybko dostarczać Państwu wszelkie innowacje  
i przyczyniać się do zwiększania komfortu podczas korzystania z naszych produktów.

Poza serią zdrowotną Avicenum zapraszamy również do zapoznania się z innymi produktami  
z działu mody: ze zdrowotnymi wyrobami pończoszniczymi, a także ze sportową marką produktów 
uciskowych najwyższej jakości, ROYAL BAY. O swoje zdrowie możecie Państwo dbać nie tylko  
w pracy zawodowej i w czasie spotkań towarzyskich,  ale również w trakcie uprawiania sportu.

Duży nacisk kładziemy w naszej firmie na obsługę klienta, dlatego też, jeśli tylko nie znajdziecie 
Państwo  w naszym potrzebnych informacji, nie wahajcie się zwrócić do naszych zaufanych 
przedstawicieli medycznych lub pracowników bezpłatnej infolinii.

Ladislav Šulc
Właściciel i Dyrektor spółki 
ARIES, a.s.
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Żylaki i terapia uciskowa

Żylaki to schorzenie, które w europejskich 
krajach rozwiniętych dotyka 40% kobiet 
i 20% mężczyzn.

Schorzenia	układu	żylnego	to	schorzenia	prze-
wlekłe,	 wymagające	 zmiany	 stylu	 życia	 oraz	
prawie	nieustannego	 leczenia.	Podstawą	ku-
racji	jest	terapia	kompresyjna.

Żylaki	 mogą	 być	 schorzeniem	 dziedzicznym.	
Kolejnymi	 czynnikami,	 mogącymi	 wpływać	
na	ich	powstawanie,	są:	obciążenie	statyczne,	
siedzący	tryb	życia,	wiek,	brak	aktywności	fi	-
zycznej,	otyłość,	ciąża.	Uszkodzenia	zastawek	
żylnych	pojawiają	się	często	również	w	wyni-
ku	przebytych	stanów	zapalnych.

Konsekwencją	zaburzeń	czynności	układu	żyl-
nego	jest	przewlekła	niewydolność	żylna,	z	ta-
kimi	objawami,	jak	np.	żylaki,	obrzęki	kończyn	
dolnych,	 hemosyderynowe	 przebarwienia	
skóry,	owrzodzenie	podudzi	i	inne.

uciskowe wyroby pończosznicze

Ochrona	 żył	 przy	użyciu	wyrobów	pończosz-
niczych	 polega	 na	 tym,	 że	w	 okolicach	 kost-
ki	 wyrób	 wywiera	 określony	 ucisk,	 który	
stopniowo	 zmniejsza	 się	 w	 kierunku	 pasa.	
Udowodniono,	 że	 wzmacnianie	 w	 taki	 spo-
sób	 ścian	 żył	w	dolnej	 części	nóg	 skutecznie	
wpływa	na	poprawę	krążenia	krwi	i	wspoma-

ga	 jej	 powrót	 do	 serca.	 Dzięki	 pończochom	
uciskowym	nogi	przestają	boleć,	poprawia	się	
samopoczucie	i	kondycja.

siedem rad w zakresie profi lak-
tyki przeciwżylakowej

Podobnie jak w szeregu innych chorób, ró-
wnież w przypadku profi laktyki przeciwży-
lakowej istotną rolę odgrywa tryb życia. Po-
niżej przedstawiamy kilka prostych rad, jak 
zadbać o własne zdrowie.

1 ruch: Chodź	na	spacery,	biegaj,	uprawiaj	
jazdę	 na	 rowerze	 lub	 pływanie.	 Ruch	wspo-
maga	 działanie	 pompy	 mięśniowej	 kończyn	
dolnych	oraz	krążenie	krwi.

2 Jadłospis: Dostarczaj	 organizmowi	 w	
pożywieniu	odpowiednią	ilość	witamin	C	i	E,	
błonnika,	wapnia,	magnezu	i	cynku.	

3 nogi na stole: W	ciągu	dnia	znajdź	chwi-
lę	dla	swojego	zdrowia	i	usiądź	z	nogami	lek-
ko	 uniesionymi.	Wspomagasz	 w	 ten	 sposób	
krążenie	krwi	w	kończynach	dolnych.

4 nie ograniczaj krążenia krwi: Wystrzegaj	
się	 długiego	 stania	 lub	 siedzenia,	 zakładania	
nogi	na	nogę,	noszenia	zbyt	ciasnych	spodni	
lub	wysokich	obcasów.

5 zimny prysznic: Stosuj	zimny	prysznic	lub	
zimne	okłady	na	nogi.

6 Gimnastykuj się: Spróbuj	krążyć	nogami	
w	kostkach	w	obu	kierunkach,	prostować	i	zgi-
nać	palce	nóg,	przyciągać	zgięte	nogi	do	klat-
ki	 piersiowej	 i	 prostować	 je	 lub	 wykonywać	
rowerek,	 leżąc	 na	 plecach.	 Niektóre	 z	 tych	
ćwiczeń	 możesz	 wykonywać	 także	 w	 biurze	
lub	w	poczekalni.

7 Pończochy profi laktyczne: Noś	 pończo-
chy	 lub	 podkolanówki	 profi	laktyczne.	 Dziś	
wysokiej	 jakości	 wyroby	 profi	laktyczne	 na	
pierwszy	rzut	oka	są	już	nie	do	odróżnienia	od	
zwykłych	pończoch,	a	 ich	oferta	 jest	bogata.	
Zawsze	jednak	upewnij	się,	że	wybrany	przez	
Ciebie	fason	ma	ściągacze	 lub	koronki,	które	
nie	 uwierają,	 nie	 powodują	 obrzęków	 i	 nie	
ograniczają	krążenia	krwi.

A

B

A	–	żyła	ze	schorzeniem
B	–	żyła	zdrowa



4 - 5 Poradnia żylna

Cierpisz na bóle nóg, obrzęki lub 
żylaki? Chcesz zasięgnąć porady w 
sprawie leczenia lub profi laktyki? 
Chcesz zadać pytanie renomowane-
mu specjaliście? 

Odwiedź	naszą	Poradnię	żylną	na	stro-
nie	internetowej	
www.poradnia-zylna.pl.

Na	 stronie	 tej,	 lekarze,	 którzy	 są	 zna-
nymi	 autorytetami	 w	 swojej	 specjali-
zacji,	odpowiadają	na	Wasze	pytania	i	
w	zrozumiały	sposób	piszą	o	Waszych	
problemach.	

Materiały i jakość

o jakość dbamy od samego początku. 
Dlatego też projektujemy towar wy-
sokiej jakości, wybieramy najlepsze 
materiały, poddajemy je starannej 
obróbce i uzupełniamy je o wyjątko-
we dodatki.

nylon	to	podstawowy	materiał,	z	któ-
rego	wykonane	są	pończochy.	W	wyro-
bach	 Avicenum	 stosujemy	 wyłącznie	
markową	 przędzę	 poliamidową	 PAD	
6.6	 od	 renomowanych	 producentów	
ze	Szwajcarii,	Włoch	i	Francji.

lycra®	 stała	 się	 synonimem	 elastanu.	
W	 pończochach	 Avicenum	 wykorzy-
stujemy	 ją,	 by	 osiągnąć	 wymagany	
stopień	kompresji.	Lycra®	to	gwarancja
wysokiej	jakości,	funkcjonalności	i	trwa-
łości	produktu.

Certyfi katy	 wydane	 przez	 niezależne	
instytucje	 potwierdzają	 nasz	 rygorys-
tyczny	 wewnętrzny	 system	 zarządza-
nia	 jakością.	 Na	 przykład	 w	 przypad-
ku	 projektowania	 i	 unowocześniania	
pończoch	 Avicenum	 360	 do	 naszych	
własnych	 wymagających	 testów	 na-
wiązuje	 certyfi	kacja	 prowadzona	
w	renomowanym	niemieckim	instytu-
cie	Hohenstein	oraz	badania	kliniczne	
w	presti	żowych	klinikach	i	 instytutach	
w	Republice	Czeskiej.

Co to jest Den?

Denier	(DEN)	określa	grubość	zastoso-
wanego	 włókna	 tekstylnego.	 Im	 wię-
ksza	 liczba,	 tym	 grubszy	 (mniej	 prze-
zroczysty)	produkt.
Z	 punktu	 widzenia	 fi	zyki	 denier	 zde-
fi	niowany	 jest	 jako	 gęstość	 liniowa	
włókna.	 Określa,	 ile	 gramów	 waży	
dziewięć	 kilometrów	 zastosowanej	
przędzy.

Co to jest Den?
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Mikrofi bra

Mikrofi	bra	to	przędza	wykonana	z	dużej	ilości	
cieniutkich	 włókien	 (kapilar).	 Dziesięć	 kilo-
metrów	takiego	włókna	waży	mniej	niż	jeden	
gram.	
Wyroby	z	mikrofi	bry	są	bardzo	przyjemne	w	
dotyku,	wygodne	w	noszeniu,	dobrze	wchła-
niają	 i	odprowadzają	pot,	mają	nowoczesną,	
aksamitną	 powierzchnię	 i	 odznaczają	 się	
wyższą	trwałością.	Ze	względu	na	wymienio-
ne	 zalety	 stosujemy	 mikrofi	brę	 we	 wszyst-
kich	 produkowanych	 przez	 nas	 pończochach	
drugiej	 klasy	 kompresji.	
Stosujemy	 je	 więc	 także	
w	 wyrobach,	 w	 których	
często	 jest	 to	uważane	 za	
ponadstandardowe.

lycra® w oplocie®
Włókna	elastanu	mogą	drażnić	wrażliwą	skó-
rę.	Dlatego	oplatamy	je	włóknem	ochronnym.	
Stosujemy	 podwójny	 oplot,	 który	 zapobiega	
bezpośredniemu	kontaktowi	elastanu	ze	skó-
rą	 oraz	 zwiększa	 komfort	 noszenia.	 Różnica	
jest	 zauważalna	 przy	 codziennym	 użytkowa-
niu.	 	W	trosce	o	klienta	Lycrę	w	podwójnym	
oplocie	 stosujemy	 we	 wszystkich	 wyrobach	
Avicenum.	Z	tego	powodu	wewnętrzna	stro-
na	 pończoch	 nie	 jest	
błyszcząca,	 a	 nasze	
pończochy	 dobrze	 się	
nosi.

Podwójne	włókno	
ochronne

Włókno	Lycra®

Mikrofi	bra

Ściągacze i koronki

Nasze	ściągacze	i	koronki	to	nie	tylko	estety-
czne	 wykończenie	 pończoch.	 Konsekwent-
nie	 dbamy	 o	 ich	 funkcjonalność	 i	 wygodę,	
nieustannie	 je	 udoskonalamy	 i	 starannie	
testujemy.

Nasza	 koronka	 zawiera	 poprzeczne	 lamelki,	
które	 zapobiegają	 jej	 nieprzyjemnemu	 mar-
szczeniu	się.	Starannie	zaplanowaliśmy	także	
rozmieszczenie	silikonu.	Dzięki	temu	pończo-
cha	dobrze	trzyma się na nodze,	a	skóra	nie	
poci	się	nadmiernie.

Ściągacz	 to	 optymalne	 rozwiązanie	 dla	 pac-
jentów	o	bardzo	wrażliwej	skórze.	Od	nowego	
roku	możemy	pochwalić	się	najszerszym ści-
ągaczem na rynku.	Doskonale	się	trzyma,	ale	
na	nodze	jest	prawie	nieodczuwalny.

Kolory artykułów avicenum

9999
czarny

8003
sahara

8005
tytoń

8080
czekolada

7007
antracyt

8000
jasny

8001
natura

8002
brąz

0000
biały

5090
granatowy

7001
srebrnoszary

Wzór	silikonu	
na	ściągaczu	i	

koronce

7006
szarobrązowy



6 - 7 Mikrokapsułki skintex® aHl:
Przeciwko uczuciu ciężkich 
nóg („zioła“)

Mikrokapsułki	 to	 drobne	 skorupki	
z	 chitosanu	 produkowane	 z	 ekstrak-
tu	 pancerzyków	 garneli	 pospolitej.	
Wewnątrz	 kapsułek	 znajdują	 się	 sta-
rannie	dobrane	substancje	aktywne.

W	 wyrobach	 Avicenum	 kapsułki	
są	 umieszczane	 bezpośrednio	 na 
powierzchni	włókien	tekstylnych,	któ-
re	 dotykają	 skóry.	 Takie	 umiejscowi-
enie	 zwiększa	 skuteczność	 ich	 dzia-
łania.	 Dzięki	 trwałemu	 zamocowaniu	
na	włóknie	mikrokapsułki	wytrzymują	
wielokrotne	 pranie.	 Podczas	 noszenia	
pończoch	 kapsułki	 stopniowo	 pękają	
i wydzielają substancje aktywne.	 W	
ten	sposób	przez	długi	czas	przyczynia-
ją	 się	 w	 ten	 sposób	 do	 zachowania	
zdrowia	i	dobrej	kondycji	nóg.	Różnicę	
naprawdę	widać	od	pierwszej	chwili.

Markowe	 niemieckie	 mikrokapsułki	
Skintex®	AHL	(Anti	-Heavy-Legs)	poma-
gają	 zapobiegać	uczuciu	 ciężkich	nóg,	

saniti zed® silver: 
szwajcarskie srebro o dzia-
łaniu przeciwbakteryjnym 
i przeciwgrzybicznym

Saniti	zed®	Silver	 to	rewelacyjna	apre-
tura przeciwbakteryjna i przeciwgrzy-
biczna	 renomowanej	 fi	rmy	 szwajcar-
skiej	Saniti	zed®.	Odznacza	 się	wysoką	
trwałością,	 dużą	 skutecznością,	 jest	
absolutnie	 nieszkodliwa	 dla	 zdrowia.	
Działa	na	bazie jonów srebra	 i	nie	za-
wiera	potencjalnie	problematycznego
nanosrebra.
Apretura	Saniti	zed®	Silver	w	wyrobach	
Avicenum	 jest	 stosowana	 bezpośred-
nio	 na	 powierzchni	 włókien	 tekstyl-
nych,	 czyli	 tam,	 gdzie	 może	 dojść	
do	 rozmnożenia	 się	 bakterii	 i	 pleśni.	
Srebro	 skutecznie	 zwalcza	 szerokie	
spektrum	mikroorganizmów.	Jony	prze-
nikają	 przez	 ich	 ścianę	 komórkową	
i	ograniczają	dostęp	tlenu	 i	 substancji	
odżywczych.	W	ten	sposób	skutecznie	
zapobiegają	 ich	 rozmnażaniu	 oraz	
powstawaniu	kolonii,	które	często	nie	
są	zwalczane	w	zwykłym	cyklu	prania.

Mikrokapsułki	Skintex®	na	włóknach	tekstylnych

Dla	ochrony	i	zdrowia	Państwa	nóg

odżywiają	 i	 nawilżają	 skórę,	 a	 dzięki	
zawartości	 mentolu	 także	 chłodzą	 i	
odświeżają.	Nazywamy	je	też	„ziołami”.

Grejpfrut wspomaga	 odnowę	 komó-
rek	naskórka.

Cytryna działa	 odświeżająco	 i	 rewita-
lizująco.

Mentol ma	 działanie	 odświeżające	
i	chłodzące.

tymianek delikatnie	 dezynfekuje	
skórę.

Cyprys wspomaga	krążenie	krwi	i	ogra-
nicza	nadmierną	potliwość.

Mocznik ma	 działanie	 nawilżające	
i	antybakteryjne.



Deosoft :
Delikatne w dotyku

DeoSoft		 to	nowa	apretura,	 którą	 sprowadzi-
liśmy	ze	Szwajcarii.	Dzięki	apreturze	DeoSoft		
nasze	pończochy	są	 jeszcze	bardziej miękkie 
i delikatne w dotyku.	 Preparat	 jednocześ-
nie	 zwiększa	 chłonność	włókien	 tekstylnych,	
które	 teraz	 jeszcze	 lepiej	odprowadzają pot 
i wilgoć	 z	 ciała.	Wynikiem	 tego	 jest	większy	
komfort	noszenia	pończoch.

Apreturę	DeoSoft		stosujemy	teraz	we	wszyst-
kich	wyrobach	Avicenum	360	 z	mikrokapsu-
łkami	AHL.	Efekt	apreturowania	 jest	 trwały	 i	
odporny	na	pranie.	

Bawełna Bio:

W	naszych	 produktach	wykorzystujemy	 ba-
wełnę	 uprawianą	 bez	 stosowania	 nawozów	
sztucznych,	 pestycydów	 i	 innych	 środków	
chemicznych	szkodliwych	dla	środowiska	na-
turalnego	 i	 życia	człowieka.	Według	danych	
WHO	40%	pestycydów	jest	niebezpiecznych	
dla	 zdrowia.	 Ponadto	 w	 niektórych	 przy-
padkach	 ich	 ślady	mogą	 być	 obecne	 nawet	
w	produktach	końcowych.	Bawełna	organicz-
na,	 jak	 nazywa	 się	 także	 bawełnę	 BIO,	 jest 
bardziej przewiewna i miękka, a w poró-
wnaniu ze zwykłą bawełną stanowi mniej-
sze ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.

MOISTURISING
MANAGMENT

Oddziaływa-
nie	srebra	na	
bakterie

W	wilgotnym	środowisku	
jony	srebra	lokalizują	
i	dezaktywują	bakterie.

Włókno	bez	
apretury

Włókno	z	
apreturą

DeoSoft		lepiej	odprowadza	pot	i	wilgoć	z	ciała.

Srebro	 działa	więc	 jak	dezodorant,	 zapobie-
ga	 powstawaniu	 nieprzyjemnego	 zapachu,	 a	
codzienne	noszenie	pończoch	staje	się	dzięki	
niemu	 przyjemnością.	 Równocześnie	 chro-
ni	włókna	 tekstylne	 przed	 uszkodzeniem,	 co	
zwiększa	trwałość	wyrobu.
Apretura	 Saniti	zed®	 Silver	 odznacza	 się	 wy-
soką	 trwałością,	 jest	 całkowicie	 bezpieczna	
dla	organizmu	człowieka	 i	przyjazna	dla	 śro-
dowiska.	Została	poddana	testom	dermatolo-
gicznym	z	pozytywnym	wynikiem.

Spółka	 Aries	 oświadcza,	 że	 w	 wyrobach	
Avicenum	nie	stosuje	nanosrebra.
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Rozmiary: 23-25 25-27 27-29
29-31

Kolory: 0000 7007 8001
9999
0000

tylko	w	rozmiarze	25-27

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
20	pudełek	w	kartonie

Profi	laktyczne	 wyroby	 pończosznicze	 Avicenum	 70	 wpły-
wają	 na	 poprawę	 krążenia	 krwi,	 skutecznie	 zapobiegają 
powstawaniu	żylaków	i	obrzęków	oraz	łagodzą	uczucie	bólu	
i	zmęczenia	nóg.

Przy	codziennym	noszeniu	docenią	Państwo	także	szwajcar-
skie	 srebro	 Saniti	zed®	 Silver	 o	 działaniu	 przeciwbakteryj-
nym	i	przeciwgrzybicznym.

76 %	Nylon,	24 %	Lycra®

Klasa kompresji a 
(10 - 17 mm Hg)

Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny
Saniti	zed®	Silver

Lycra®w	oplocie

Mikrokapsułki
Skintex®	AHL

Lycra® Mikrowłókno

Profi laktyczne podkolanówki
podróżne travel
ze wzmocnioną piętą
i mikrokapsułkami skintex® aHl
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Rozmiary: 23-25 25-27 27-29

Kolory: 0000 7006 8001
8003 9999
0000	

brak	rozmiaru	27-29

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
30	pudełek	w	kartonie

Rozmiary: 25 27

Kolory: 8003

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
15	pudełek	w	kartonie

Rozmiary: 25 27
obwód	uda	50-60	cm

Kolory: 7006 			8001 8003
9999

Rozmiary: 29 obwód	uda	ponad	60	cm
Kolory: 8001 			9999
Opakowanie:
1	para	w	pudełku
10	pudełek	w	kartonie

Profilaktyczne podkolanówki Profilaktyczne pończochy 
do podwiązek

Profilaktyczne pończochy
samonośne z KoronKĄ

0000 7006 8001 8003 9999 8003 7006 8001 8003 9999

70
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rajstopy profilaktyczne
maly klin

rajstopy profilaktyczne
duży klin

Rozmiary: 158-164/100
164-170/108
170-176/108-116
176-182/108-116

Kolory: 7006 8001 8003
8005 9999

Opakowanie:
1	sztuka	w	pudełku
15	pudełek	w	kartonie

Rozmiary: 158-164/116-124
164-170/116-124
170-176/116-124
176-182/116-124

Kolory: 7006 8001 8003
8005 9999

Opakowanie:
1	sztuka	w	pudełku
10	pudełek	w	kartonie

7006 8001 8003 8005 9999 7006 8001 8003 8005 9999za
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Rozmiary: 164-170/124-132
170-176/124-132
176-182/124-132

Kolory: 8001 9999

Opakowanie:
1	sztuka	w	pudełku
10	pudełek	w	kartonie

Profilaktyczne rajstopy
ciążowe

8001 9999



Podkolanówki
z mikrokapsułkami skintex® aHl

70
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40

Pończochy	 zdrowotne	 pierwszej	 klasy	 kompresji	 łago-
dzą początkowe objawy	 niewydolności	 żył	oraz	uczucie	
zmęczenia	i	napięcia	nóg.

Mikrokapsułki	Skintex®	AHL	wplecione	w	dzianinę	dzia-
łają	odżywczo	i	nawilżająco	na	skórę	oraz	łagodzą	uczucie	
ciężkości	nóg.	Trwałość	produktu	znacząco	przedłuża	wzmo-
cniona	pięta.

64 %	Nylon,	36 %	Lycra®

Klasa kompresji i 
(18 - 21 mm Hg)
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Rozmiary: 1K 1D
2K 2D
3K 3D

Kolory: 8001 9999

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
20	pudełek	w	kartonie

8001 9999
Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny
Saniti	zed®	Silver

Mikrokapsułki
Skintex®	AHL

Lycra® MikrowłóknoLycra®w	oplocie



12 - 13
w

sP
o

M
aG

an
ie

 l
eC

ze
n

ia
 Ż

Yl
aK

ó
w

i o
Br

zĘ
Kó

w
 n

ó
G

Podkolanówki kryjące
z mikrokapsułkami skintex® aHl

Rozmiary: 1K 1D
2K 2D
3K 3D

Kolory: 8001 9999

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
20	pudełek	w	kartonie

Rozmiary: 1K 1D
2K 2D
3K 3D

Kolory: 7007 8001
8080 9999

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
10	pudełek	w	kartonie

8001 9999

Pończochy samonośne
z laMówKĄ

Rozmiary: 1K 1D
2K 2D
3K 3D

Kolory: 8001

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
10	pudełek	w	kartonie

80017007 8001 8080 9999

Pończochy samonośne
z KoronKĄ
z mikrokapsułkami skintex® aHl



Mały	klin: 1K 1D
Duży	klin: 2K 2D
Przedniotylny	klin: 3K 3D
Kolory: 7007 8001

8080 9999

Opakowanie:
1	sztuka	w	pudełku
10	pudełek	w	kartonie

7007 8001 8080 9999

rajstopy
z mikrokapsułkami skintex® aHl
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ProDuKtY uzuPeŁniaJĄCe

Ccl I

Żel	chłodzący	do	stóp	z	zawartością	kaszta-
na	końskiego	i	koenzymu	Q10	jest	kombina-
cją	ekstraktów	roślinnych,	które	korzystnie	
wpływają	na	zmęczone	nogi	 i	mięśnie	oraz	
wspomagają	 leczenie	 żylaków	 i	 zapobiega-
nie	im.	

 • wspomaga krążenie
   krwi 
 • wzmacnia ścianki 
  naczyń i pomaga 
  usuwać obrzęki 
 • utrzymuje zdrową
   i elastyczną skórę

Żel	został	przetestowany	i	certyfi	kowany	przez	
Narodowy	Instytut	Zdrowia	w	Pradze.

avicenum ŻEL
Opakowanie:
tubka,	75	ml

 •
   krwi 
 •
  naczyń i pomaga 
  usuwać obrzęki 
 •
   i elastyczną skórę

avicenum ŻELavicenum ŻEL
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Zdrowotne	wyroby	pończosznicze	I	klasy	kompresji	z	60%	
zawartością	bawełny	przyczyniają	się	do	wzmacniania	ścian
żył,	skutecznie	poprawiają	krążenie	krwi	i	zapobiegają	bo-
lesnym	obrzękom	kończyn	dolnych.

Odpowiednie	do	codziennego	noszenia,	w	tym	także	do	
przebywania	przez	dłuższy	czas	w	pozyci	stojącej	lub	sie-
dzącej.	Jednocześnie	są	one	przeznaczone	do	używania	w	
trakcie	uprawiania	sportu	oraz	w	podróży.

60 %	Bawełna,	28 %	Nylon,	12 %	Lycra®

Klasa kompresji i 
(18 - 21 mm Hg)
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Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny
Saniti	zed®	Silver

Lycra® Mikrowłókno

unisex zdrowotne
podkolanówki bawełniane

Apretura: Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny	Saniti	zed®	Silver

Rozmiary: 36-38 39-41 42-44
45-47

Kolory: 0000 8002 9999

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
8	pudełek	w	kartonie

BIO	bawełna 0000 8002 9999
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Pończochy	zdrowotne	drugiej	klasy	kompresji	wspomagają	
prawidłowe	działanie	zastawek	żylnych,	stabilizują	krążenie	
krwi	i	są	niezastąpionym elementem terapii uciskowej.	Ich	
prawidłowe	 działanie	 jest	 kontrolowane	 i	 certyfi	kowane	
przez	presti	żowy	niemiecki	Instytut	Hohenstein.

60 %	Nylon,	40 %	Lycra®

Klasa kompresji ii
(23 - 32 mm Hg)

Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny	
Saniti	zed®	Silver

Mikrokapsułki
Skintex®	AHL

Lycra® Mikrowłókno

Apretura: Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny	Saniti	zed®	Silver

Rozmiary: 1K 1D
2K 2D
3K 3D
4K 4D
5K 5D

Kolory: 8001 9999
Rodzaj: czubek	otwarty

czubek	zamknięty
Opakowanie:
1	para	w	pudełku
8	pudełek	w	kartonie

8001 9999
DeoSoft	

MOISTURISING
MANAGMENT

zdrowotne
podkolanówki

31
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/ 
36
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Lycra®w	oplocie
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8001

MOISTURISING
MANAGMENT

Apretura: Mikrokapsułki	Skintex®
Anti	-Heavy-Legs	(AHL)

Rozmiary: 1K 1D
2K 2D
3K 3D
4K 4D

Kolory: 8001
Rodzaj: czubek	otwarty

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
8	pudełek	w	kartonie

zdrowotne
podkolanówki

Apretura: Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny	Saniti	zed®	Silver

Mały	klin: 1K 1D
2K 2D

Duży	klin: 3K 3D
4K 4D

Kolory: 8001 9999
Rodzaj: czubek	zamknięty

Opakowanie:
1	sztuka	w	pudełku
4	pudełka	w	kartonie

zdrowotne
rajstopy

8001 9999

Apretura: Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny	Saniti	zed®	Silver

Rozmiary: 1K 1+K 1D 1+D
2K 2+K 2D 2+D
3K 3+K 3D 3+D
4K 4+K 4D 4+D
5K 5D

Kolory: 8001							8080							9999
Rodzaj: czubek	otwarty

czubek	zamknięty
Opakowanie:
1	para	w	pudełku
4	pudełka	w	kartonie

zdrowotne pończochy
samonośne z KoronKĄ

8001 8080 9999

(Barwa	8080	
nie	jest	
dostępna	
w	dużych	(+)
rozmiarach	a	5.)le
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MOISTURISING
MANAGMENT

Apretura: Mikrokapsułki	Skintex®
Anti	-Heavy-Legs	(AHL)

Rozmiary: 1K 1+K 1D 1+D
2K 2+K 2D 2+D
3K 3+K 3D 3+D
4K 4+K 4D 4+D

Kolory: 8001
Rodzaj: czubek	otwarty

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
4	pudełka	w	kartonie

Apretura: Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny	Saniti	zed®	Silver

Rozmiary: 1 uK
2 uK
3 uK
4 uK

Kolory: 8001
Rodzaj: czubek	otwarty

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
4	pudełka	w	kartonie

zdrowotne pończochy
samonośne z KoronKĄ

zdrowotne pończochy
samonośne z KoronKĄ

80018001
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nowoŚĆ
ultra	krótkie	pończochy

Czy krótki rozmiar jest wciąż zbyt 
długi?

Może	się	zdarzyć,	że	mimo	starannego	pomia-
ru	w	 domu,	 przychodni	 lub	 sklepie	medycz-
nym,	pończochy	źle	leżą	i	są	zbyt	długie.	Po-
mimo	 że	 wymiary	 odpowiadają	 wartościom	
w	tabeli.

Właśnie	 na	 takie	 przypad-
ki	 przeznaczony	 jest	 nowy	
rozmiar	 jeszcze	 krótszych	
pończoch.	 Do	 rozmiaru	
„K - krótkie“	 dochodzi	więc
rozmiar	„uK - ultra krótkie“.	
W	 tym	 nowym	 rozmiarze	
wyraźnie	zmniejszyliśmy	dłu-
gość	 pończochy.	 Wychodzi-
my	w	 ten	 sposób	naprzeciw	
dużemu	 zapotrzebowaniu	
rynku	i	wierzymy,	że	rozmiar
UK	 zadowoli	 wielu	 klien-
tów.	 Produkowane	 w	 wer-
sjach	 z	 koronką	 i	 otwartym	
czubkiem.
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Apretura: Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny	Saniti	zed®	Silver

Rozmiary: 1K 1+K 1D 1+D
2K 2+K 2D 2+D
3K 3+K 3D 3+D
4K 4+K 4D 4+D
5K 5D

Kolory: 8001 9999
Rodzaj: czubek	otwarty

czubek	zamknięty
Opakowanie:
1	para	w	pudełku
4	pudełka	w	kartonie

Apretura: Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny	Saniti	zed®	Silver

Rozmiary: 1- K 1- D
2- K 2- D
3- K 3- D
4- K 4- D

Kolory: 8001
Rodzaj: czubek	otwarty

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
4	pudełka	w	kartonie

zdrowotne pończochy
samonośne z laMówKĄ

zdrowotne pończochy
samonośne z laMówKĄ

8001 9999 8001le
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pończochy	ze	zwężonym	
obwodem	uda

Macie Państwo wąskie uda 
i pończochy spadają?
Niektórzy	 pacjenci	 cierpiący	 na	 scho-
rzenia	układu	żylnego	mają	nietypowy	
kształt	 kończyny	 dolnej.	 Mężczyźni	
mają	zwykle	część	udową	nogi	węższą	
niż	kobiety.	Ponadto	w	starszym	wieku	
u	pacjentów	może	dochodzić	do	ubyt-
ku	masy	mięśniowej	uda.
Przy	 poważnej	 dysproporcji	 anato-
micznej	konieczne	jest	wyprodukowa-
nie	pończoch	na	miarę	
(formularz	 dostępny	
u	 naszych	 przedsta-
wicieli	 medycznych	
lub	 na	 info@aries.eu).
Przy	 niewielkiej	 dys-
proporcji	proponujemy	
rozwiązanie	 w	 posta-
ci	 całkowicie	 nowego	
produktu	 na	 rynku.	
Pończochy	 ze	 zwężo-
nym	 obwodem	 uda.	
We	 współpracy	 z	 le-
karzami	 specjalistami	
powstała	 nowa	 kate-
goria	 rozmiarów,	 którą	
oznaczamy	 znakiem	
minus.



Pończochy	zdrowotne	drugiej	klasy	kompresji	z dużą za-
wartością bawełny (60 %)	 są	 wskazane	 przede	 wszyst-
kim	dla	pacjentów	o	wrażliwej	skórze.	Pomimo	wysokiej	
zawartości	 bawełny	 pończochy	 dobrze	 trzymają	 się	 na	
nodze.	Do	bawełny	dodano	przyjemną	mikrofi brę	i	Lycrę®	
w	podwójnym	oplocie.
Pończochy	Avicenum	360	Cott	on	wspomagają	prawidło-
we	działanie	zastawek	żylnych,	stabilizują	krążenie	krwi	i	
są	przeznaczone	do terapii uciskowej.	Ich	produkcja	od-
bywa	się	zgodnie	z	rygorystyczną	normą	RAL,	a	prawidło-
we	funkcjonowanie	jest	kontrolowane	i	certyfi	kowane	w	
presti	żowym	niemieckim	Instytucie	Hohenstein.

60 %	Cott	on	(bawełna),	35 %	Lycra®,	5 %	Nylon

Klasa kompresji ii
(23 - 32 mm Hg)

Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny
Saniti	zed®	Silver

Mikrokapsułki
Skintex®	AHL

Mikrowłókno

Apretura: Mikrokapsułki	Skintex®
Anti	-Heavy-Legs	(AHL)

Rozmiary: 1K 1D
2K 2D
3K 3D
4K 4D

Kolory: 8001
Rodzaj: czubek	otwarty

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
8	pudełek	w	kartonie

8001
DeoSoft	

MOISTURISING
MANAGMENT

zdrowotne podkolanówki
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COTTON

MOISTURISING
MANAGMENT

BIO	bawełna
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Lycra®w	oplocie



20 - 21

Apretura: Mikrokapsułki	Skintex®
Anti	-Heavy-Legs	(AHL)

Rozmiary: 1K 1+K 1D 1+D
2K 2+K 2D 2+D
3K 3+K 3D 3+D
4K 4+K 4D 4+D

Kolory: 8001
Rodzaj: czubek	otwarty

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
4	pudełka	w	kartonie

Apretura: Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny	Saniti	zed®	Silver

Rozmiary: 1K 1D
2K 2D
3K 3D
4K 4D

Kolory: 8001
Rodzaj: czubek	otwarty

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
4	pudełka	w	kartonie

zdrowotne udowe samonośne 
pończochy z KoronKĄ

zdrowotne udowe samonośne 
pończochy z laMówKĄ

8001 8001

MOISTURISING
MANAGMENT

le
Cz

en
ie

 K
o

M
Pr

es
YJ

n
e 

ŻY
la

Kó
w

 
i o

Br
zĘ

Kó
w

 n
ó

G



8001

36
0 

Co
tt 

on
 /

 3
60

 a
rm

 s
le

ev
e

ARM SLEEVE
Klasa kompresji ii
(23 - 32 mm Hg)
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Kompresyjny	rękaw	uciskowy	z	rękawiczką	przeznaczony	
jest	do	leczenia	obrzęków	limfatycznych	ramienia.	Obrzę-
ki	te,	spowodowane	zakłóceniem	odpływu	płynu	tkanko-
wego	(chłonki,	limfy)	z	chorej	kończyny,	wymagają	stałego	
i	konsekwentnego	leczenia,	tzn.	przy stabilizacji obrzęku 
także	terapii	kompresyjnej.	Materiał	rękawa	uciskowego	
uzupełniony	jest	o	przyjemną w dotyku mikrofi brę,	a	do-
datkowe	wykończenie	 zawiera	włókna	saniti zed® silver 
o	działaniu	przecibakteryjnym	i	przeciwgrzybicznym.

Produkcja	rękawów	uciskowych	odbywa	się	zgodnie	z	ry-
gorystyczną	 normą	 RAL,	 a	 ich	 funkcjonowanie,	 poprzez	
dokonanie	 oceny	 klinicznej,	 kontrolują	 presti	żowe	 cze-
skie	 instytucje.	 Certyfi	kat	 nadaje	 renomowany	 Instytut	
Hohenstein.

60 %	Nylon,	40 %	Lycra®

Apretura: Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny	Saniti	zed®	Silver

Rozmiary: 1K 1D
2K 2D
3K 3D
4K 4D

Kolory: 8001
Rodzaj: z	rękawiczką

bez	rękawiczki
Opakowanie:
1	sztuka	w	pudełku
8	pudełek	w	kartonie

zdrowotny rękaw 
uciskowy z laMówKĄ

Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny
Saniti	zed®	Silver

Lycra®w	oplocieLycra® Mikrowłókno
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Apretura: Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny	Saniti	zed®	Silver

Rozmiary: 1K 1D
2K 2D
3K 3D
4K 4D

Kolory: 8001
Rodzaj: czubek	otwarty

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
8	pudełek	w	kartonie

8001

zdrowotne podkolanówki

Klasa kompresji iii
(34 - 46 mm Hg)

zdrowotne pończochy uciskowe trzeciej klasy kompresji 
przeznaczone do lecznia chronicznej niewydolności żyl-
nej oraz obrzęków limfatycznych.
Stanowią	niezbędną	część	terapii	leczniczej,	zwłaszcza	po	
drenażu	limfatycznym	wyraźnie	pomagają	zapobiegać	co-
faniu	się	limfy	w	miejsca	obrzęku.	Skutecznie	przeciwdzia-
łają	powstawaniu	nowych	żylaków,	przeznaczone	do	sto-
sowania	w	bardziej	zaawansowanym	stadium	chronicznej	
niewydolności	żylnej.
Pończochy	 samonośne	 zostały	 zaprojektowane	 przy	 za-
łożeniu,	że	muszą	być	noszone	przez	cały	dzień,	dlatego	
też	produkowane	są	z	gładkiej	mikrofi	bry	z	niespieralną	
przeciwbakteryjną	i	przeciwgrzybiczną	apreturą	zawiera-
jącą	jony	srebra,	a	wykończone	są	szeroką	koronką,	która	
skutecznie	utrzymuje	pończochy	na	nodze	podczas	wyko-
nywania	wszelkich	czynności.
Pończochy	są	testowane	przez	niemiecki	Instytut	Hohen-
stein,	najbardziej	presti	żowy	zakład	certyfi	kujący	w	Euro-
pie.	oferta od 6/2014.

55 %	Nylon,	45 %	Lycra®

Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny
Saniti	zed®	Silver

Lycra®w	oplocieLycra® Mikrowłóknole
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8001

zdrowotne udowe samonośne 
pończochy z laMówKĄ

Apretura: Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny	Saniti	zed®	Silver

Rozmiary: 1K 1+K 1D 1+D
2K 2+K 2D 2+D
3K 3+K 3D 3+D
4K 4+K 4D 4+D

Kolory: 8001
Rodzaj: czubek	otwarty

Opakowanie:
1	para	w	pudełku
4	pudełka	w	kartonie

Ccl III

ProDuKtY uzuPeŁniaJĄCe

Rozmiar:		 3,5x25 cm
Opakowanie:			1	szt.

szklany pilnik Glasscare
Unikatowy	czeski	produkt	ze	szkła	do	delikat-
nej	pielęgnacji	Państwa	stóp.
opatentowany pilnik przeznaczony do de-
likatniejszego i skuteczniejszego usuwania 
twardego i uszkodzonego naskórka stóp.
Karbowana	powierzchnia	 jednej	strony	pilni-
ka	służy	do	usuwania	uszkodzonego	naskórka,	
a	 jego	 druga,	 gładka	 strona	 do	wygładzania	
suchych	 stóp	 oraz	 do	 pielęgnacji	 paznokci.	
Praktyczny	 wydłużony	 kształt	 pilniczka	 spra-
wia,	że	posługiwanie	się	nim	jest	łatwe	i	wy-
godne.	Dzięki	zastosowaniu	szklanego	mate-
riału,	pilnik	jest	w	pełni	higieniczny.
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Skarpety	Avicenum	DiaFit	–	dla	diabetyków,	z	90	%	zawartością	bawełny	o	długim	
super	 wyczesanym	włóknie,	 to	 jedna	 z	możliwości	 profi	laktyki	 stopy	 cukrzyco-
wej.	Przyjemna lamówka zdrowotna	 z	 bardzo	delikatnym	 ściągaczem	 zapobie-
ga	powstawaniu	obrzęków	na	nogach,	 jest	 jednak	wystarczająco	mocna,	by	nie	
dochodziło	do	zsunięcia	się	skarpetki.	Czubek	jest	zakończony	ściegiem łańcusz-
kowym,	szew	jest	więc	płaski	 i	nie	powoduje	powstawania	obrzęków	na	nodze.	
Niespieralne	 szwajcarskie	 srebro	 przeciwbakteryjne	 i	 przeciwgrzybiczne	 saniti -
zed®	działa	profi	laktycznie	przeciwko	chorobom	nóg	wywoływanym	przez	pleśnie	
i	drożdżaki,	poprawia	komfort	noszenia	i	zapobiega	powstawaniu	nieprzyjemnych	
zapachów.

90 %	Bawełna,	8 %	Nylon,	2 %	Lycra®

Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny
Saniti	zed®	Silver

skarpetki bawełniane DaMsKie

skarpetki bawełniane MĘsKie

Rozmiary: 36-39 39-42
Kolory: 0000 7001 7007

8000 9999

Opakowanie:
1	para	w	opakowaniu	z	haczykiem

Rozmiary: 41-44 44-47
Kolory: 0000 5090 7001

7007 8000 8080
9999

Opakowanie:
1	para	w	opakowaniu	z	haczykiem

0000 5090 7001 7007 8000 8080 9999

0000 7001 7007 8000 9999

BIO	bawełna

bezuciskowy	ściągacz

bezuciskowe	palce

długowłóknista
bawełna
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Pończochy	przeciwzakrzepowe	są	przeznaczone	dla pac-
jentów leżących,	u	których	zmniejszają	ryzyko	powstawa-
nia	zakrzepów.	Pończochy	posiadają	apreturę	ze	szwajcar-
skiego	srebra saniti zed® silver	o	działaniu	przeciwbakte-
ryjnym	i	przeciwgrzybicznym.

70 %	Nylon,	30 %	Lycra®

Rozmiary: S M L XL XXL
Kolory: 0000
Rodzaj: z	otworem	rewizyjnym
Opakowanie:
1	para	w	woreczku

Przeciwzakrzepowe 
podkolanówki i pończochy

Przeciwbakteryjny
i	przeciwgrzybiczny
Saniti	zed®	Silver

Lycra®w	oplocieLycra® Mikrowłókno

srebra saniti zed® silver	o	działaniu	przeciwbakte-
ryjnym	i	przeciwgrzybicznym.

70 %	Nylon,	30 %	Lycra®
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a	 obwód	stopy
b	 obwód	nad	kostką
b1	 obwód	10	cm	nad	kostką
c	 obwód	łydki
d	 obwód	pod	kolanem
e	 obwód	nad	kolanem
f	 obwód	uda	(pośrodku	uda)
g	 obwód	uda	(5	cm	poniżej	kroku)
h	 obwód	bioder
t	 obwód	pasa

Długość
a–D	podkolanówki
a–G	pończochy
a–t	 rajstopy

a	 obwód	dłoni
c	 obwód	nadgarstka
d	 obwód	przedłokciowy
g	 obwód	pod	pachą

C–G	 długość

Dokonywanie pomiaru i 
dobór rozmiaru 
produktów medycznych 
avicenum

Podczas	 doboru	 rozmiaru	 prosimy	
zwrócić	 szczególną	 uwagę	 na	 doko-
nanie pomiaru.	 Od	 tego	 uzależnione	
jest	 prawidłowe	 działanie	 pończochy	
uciskowej/rękawa	uciskowego.	Pomiar	 
należy	 wykonać rano.	 W	 ciągu	 dnia	
kończyny	puchną.

Zmierz	wszystkie	punkty	według	tabeli	
rozmiarów	danego	produktu.	Umiesz- 
czenie	ich	na	kończynie	ilustrują	obraz-
ki.	Przy	doborze	 rozmiaru	najważniej-
sze	są	wartości umieszczone w tabeli 
na szarym tle.	

Punkty pomiarów – ręka
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avicenum anti -trombo

Rozmiar
Obwód	w	punktach

b d g

S 17	–	20 28	–	34 41	–	54

M 20	–	23 31	–	37 48	–	61

L 23	–	26 34	–	40 55	–	68

XL 26	–	29 37	–	43 62	–	75

XXL 29	–	32 40	–	46 69	–	82

Rozmiar
Obwód	ręki	w	punktach	pomiarowych

a c d g

1 do	18 16	–	19 22 – 26 24	–	30

2 do	20 19	–	22 26	–	30 30	–	36

3 do	23 22	–	25 30	–	34 36	–	42

4 do	25 25	–	28 34	–	38 42 – 48

avicenum 140

avicenum 360 / avicenum 520

avicenum 360 arm sleeve
(rękaw uciskowy)

Rozmiar
Obwód	w	punktach

a b b1 c d e f g h t

1- 19	–	25 20	–	23 25	–	30 32	–	38 31	–	37 33	–	39 37	–	45 42	–	52 100 70

1 19	–	25 20	–	23 25	–	30 32	–	38 31	–	37 33	–	39 41	–	49 47	–	57 110 80

1+ 19	–	25 20	–	23 25	–	30 32	–	38 31	–	37 33	–	39 49	–	57 57	–	67 110 80

2- 22 – 28 23	– 26 28 –	33 35	–	41 34	–	40 36	– 42 40	– 48 47	–	57 110 80

2 22 – 28 23	–	26 28	–	33 35	–	41 34	–	40 36	–	42 45	–	53 52	–	62 120 90

2+ 22 – 28 23	–	26 28	–	33 35	–	41 34	–	40 36	–	42 53	–	61 62	–	72 120 90

3- 25	–	31 26	–	29 31	–	36 38	–	44 37	–	43 39	–	45 45	–	53 52	–	62 120 90

3 25	–	31 26	–	29 31	–	36 38	–	44 37	–	43 39	–	45 49	–	57 57	–	67 120 90

3+ 25	–	31 26	–	29 31	–	36 38	–	44 37	–	43 39	–	45 57	–	65 67	–	77 130 100

4- 28	–	34 29	–	32 34	–	39 41	–	47 40	–	46 42 – 48 49	–	57 57	–	67 120 90

4 28	–	34 29	–	32 34	–	39 41	–	47 40	–	46 42 – 48 53	–	61 62	–	72 130 100

4+ 28	–	34 29	–	32 34	–	39 41	–	47 40	–	46 42 – 48 61	–	69 72	–	82 130 100

5 31	–	37 32	–	35 37	–	42 44	–	50 43	–	49 45	–	51 57	–	65 67	–	77 130 100

Długość K
krótka

D
długa

Podkolanówki	A	–	D do	37 nad	37

Pończochy A – G
Rajstopy do	70 nad	70

Długość K
krótka

D
długa

C – G do	45 od	45

Długość UK
ultra	krótka

K
krótka

D
długa

Podkolanówki	A	–	D 30	-	34 34	–	38 38	–	43
Pończochy	 A – G
Rajstopy 56	-	62 62	–	71 71	–	82

Długość
Obwód	w	punktach

b d f g h t

1 20	–	24 34	–	37 46	–	50 50	–	55 110 80

2 24	–	27 37	–	40 50	–	54 55	–	60 120 90

3 27	–	30 40	–	44 54	–	58 60	–	66 130 100
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Przedstawiciele medyczni:

agata MaKsYMowiCz
wojewodztwo  Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie i warmińsko Mazurskie 
+48	605	131	675	 maksymowicz@aries-medico.pl

agnieszka różycka-sekuła
województwo Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie 
+48	605	136	116	 sekula@aries-medico.pl

agnieszka  rutkiewicz
wojewodztwo Dolnośląskie, opolskie, lubuskie, wielkopolskie, 
 zachodnio-Pomorskie 
+48	603	136	116	 rutkiewicz@aries-medico.pl

Przedstawiciele handlowi:
Katarzyna toMasiK  
województwo  Małopolskie,Podkarpackie 
+48	605	136	475	 tomasik@aries.eu

Kaja Karcz
województwo Śląskie,Świętokrzyskie 
+48	605	136	114	 karcz@aries.eu

Michał saBaCinsKi
województwo wielkoposkie, zachodnio-Pomorskie,
 lubuskie, Dolnośląskie i opolskie 
+48	605	136	768	 sabacinski@aries-medico.pl

Michał CHrYK
wojewodztwo Łódzkie, Podlaskie i lubelskie 
+48	605	136	640	 chryk@aries-medico.pl

alicja litKowieC
województwo Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie 
 i warmińsko Mazurskie 
+48	603	136	135	 charkowska@aries-medico.pl

Monika Jadczak
województwo Mazowieckie 
+48	605	746	166	 jadczak@aries.eu

Dystrybutor:
aries Polska sp zo.o.
ul	Szczawieńska	2
58-310	Szczawno-Zdrój
NIP	8862938814
www.aries.eu

Dział obsługi klienta:
aleksandra roszkowiak

Infolinia:		 800	888	595
Telefon:		 +48	746	480	490
E-mail:		 info@aries-medico.pl

Dorota lichwa
Country	Manager	for	Poland
E:	 lichwa@aries.eu
M:	 +48	605	746	475

Wykonane	w	Czechach 


