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Vi är experter på  
medicinska textilier
– 

Sedan 1847

Visste du att vi tillverkade bandage redan på 1800-talet? Elastiska och 
kompressiva textilier för medicinskt bruk är därför en av våra specialiteter.

Vi är extra stolta över kvaliteten på våra produkter. Med över 180 års erfarenhet har 
vi en enorm kunskap och kompetens inom området. Våra Biflex-bandage tillverkas 
fortfarande i samma fabrik i St Etienne, Frankrike, även om stickningsmaskinerna 
har uppdaterats. Idag tillverkar vi förutom bandage och lindor även kompressiva 
textilier för andra medicinska användningsområden:

Venoflex Rundstickad medicinsk kompression enligt ASQUAL och RAL 
Lymfatrex Flatstickad medicinsk kompression enligt ASQUAL och RAL 
Cicatrex Kompressionsplagg för behandling av ärrskada 
Mobiderm Ödemdrivande och mobiliserande nattbandage 
Ortopedi Kompressiva ortoser för hela kroppen

Varför välja Venoflex från Thuasne?
Vi är sedan många år en ledande tillverkare och leverantör av rund- och flatstickad 
kompression till sjukvården i Frankrike. Eftersom kompressionsklasserna är 
indelade enligt den franska medicinska standarden (ASQUAL) så har sortimentet 
hittills inte varit tillgängligt i övriga europeiska länder.

Tills nu! TIllsammans med våra kollegor i Tyskland har vi arbetat hårt med att 
konvertera två av våra mest populära kompressionsstrumpor till den tyska 
RAL-standarden som den svenska standarden SS 872400:2012 bygger på. 
Resultatet hittar du i denna katalog: Venoflex Micro och Venoflex Elegance.

Visste du att... När andra tillverkare och leverantörer köper in färdigspunnen tråd 
från underleverantörer tillverkar vi större delen av vår förbrukning helt på egen 
hand. Det är bättre för miljön samtidigt som vi har full kontroll över hela tillverk-
ningsprocessen och kan garantera att materialen inte innehåller några otillåtna 
ämnen eller substanser.
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Våra rundstickade medicinska kompressionsstrumpor  
Venoflex Micro och Venoflex Elegance är utformade för 
att möta patienternas individuella krav och behov. De är 
tillgängliga i både standardstorlekar och måttillverkat, i 
flera moderiktiga färger och utföranden.

Båda produktserierna imponerar med sitt färgdjup 
och lyster eftersom vi endast använt genomfärgad 
tråd i hela produktionen. Tack vare det speciella 
valet av material och mjukhet är det extra enkelt att 
ta på och av kompressionsstrumpan. De är även 
hudvänliga, lättskötta och bekväma.

Venterapi
–
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Sand Caramel Mode

VENOFLEX Micro är en fintrådig medicinsk 
kompressionsstrumpa som anpassar sig 
perfekt längs benet tack vare sin exceptio-
nellt smidiga struktur.

Genomfärgade fibrer ger materialet en 
ytterst elegant lyster och VENOFLEX 
Micro är därför svår att skilja från vanliga 
moderiktiga strumpor, trots att det rör sig 
om en medicinsk kompressionsstrumpa. 
De diskreta och subtila färgerna är lätta att 
kombinera med varje outfit, såväl på fritiden 
som på arbetet.

Givetvis kan du välja mellan häftband med 
noppor eller spets. Valet är helt och hållet 
ditt men du kan lita på att fästförmågan är 
lika god oavsett.

Viktiga egenskaper som är värda att lyfta 
fram är Y-sömmen vid hälen som ökar 
komforten och den platta sömmen vid 
tåbasen som inte skaver. Venoflex Micro är 
en utan tvekan en äkta premiumprodukt för 
lätta till måttliga venösa indikationer.

Svart

VENOFLEX Micro
– 
Tunn & transparent

KKL 1 Standard & MTM
KKL 2 Standard & MTM

Tillgängliga färger
–

Kompressionsklasser
–
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Sand Caramel Mode Svart

VENOFLEX Elegance är det moderna 
och mångsidiga valet för både henne och 
honom. Det icke transparanta materialet 
har tillräcklig stadga för de flesta venösa 
indikationer och är därför ett tryggt val för 
dig som önskar en kvalitativ lösning.

VENOFLEX Elegance är tillverkad med 
dubbelflätad kompressionstråd och är 
därför mycket slitstark. Materialet är 
hudvänligt, smidigt och följsamt och formar 
sig perfekt efter benens konturer.

Givetvis kan du välja mellan häftband med 
noppor eller spets. Valet är helt och hållet 
ditt men du kan lita på att fästförmågan är 
lika god oavsett.

Viktiga egenskaper som är värda att lyfta 
fram är Y-sömmen vid hälen som ökar 

komforten och den platta sömmen vid 
tåbasen som inte skaver. Venoflex Micro 

är en utan tvekan en äkta premium-
produkt för lätta till måttliga venösa 

indikationer.

Diamant Marinblå

VENOFLEX Elegance
– 
Mångsidig kvalitet

KKL 1 MTM
KKL 2 Standard & MTM
KKL 3 MTM

Tillgängliga färger
–

Kompressionsklasser
–
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Häftband
VENOFLEX Elegance och VENOFLEX Micro självhäftande tejp finns i en spets- och 
en nubbversion. De platta sömmarna och de hudvänliga, rundade nubbarna garanter-
ar en bekväm passform. Samtidigt stödjer de strumpans perfekta passform.

TILLVAL

Genomtänkt design av sömmen vid Y för 
högsta komfort.

Avslut med öppen eller sluten tå

Häftband med spets Diskret häftband med noppor Smalt häftband för knästrumpor

VENOFLEX
–



Knästrumpa (AD)
öppen eller sluten tå 
med eller utan häftband
(KKL 1) Micro 30021A2 
(KKL 2) Micro 30021B2 
(KKL 2) Elegance 20021B2

Lårstrumpa (AG, AG +)
öppen eller sluten tå 
med häftband
(KKL 1) Micro 30023D2 
(KKL 2) Micro 30023E2 
(KKL 2) Elegance 20023E2

Strumpbyxa (AT)
öppen eller sluten tå 
 
(KKL 1) Micro 30025A2 
(KKL 2) Micro 30025B2 
(KKL 2) Elegance 20025B2

Grav. strumpbyxa (AT/U)
öppen eller sluten tå 
 
(KKL 1) Micro 20027A2 
(KKL 2) Micro 20027B2 
(KKL 2) Elegance 30027B2

Knästrumpa (AD)
(KKL 1) Micro 3002T19 
(KKL 2) Micro 3002T29 
(KKL 1) Elegance 2002T19 
(KKL 2) Elegance 2002T29 
(KKL 3) Elegance 2002T39

Halvlårstrumpa (AF)
(KKL 1) Micro 3002U19 
(KKL 2) Micro 3002U29 
(KKL 1) Elegance 2002U19 
(KKL 2) Elegance 2002U29  
(KKL 3) Elegance 2002U39

Lårstumpa (AG)
(KKL 1) Micro 3002V19 
(KKL 2) Micro 3002V29 
(KKL 1) Elegance 2002V19 
(KKL 2) Elegance 2002V29 
(KKL 3) Elegance 2002V39

Strumpbyxa*
(KKL 1) Micro 3002X19 
(KKL 2) Micro 3002X29 
(KKL 1) Elegance 2002X19 
(KKL 2) Elegance 2002X29 
(KKL 3) Elegance 2002X39

Strumpbyxa med ett ben (AT/E)
(KKL 1) Micro 3002Y19 
(KKL 2) Micro 3002Y29 
(KKL 1) Elegance 2002Y19 
(KKL 2) Elegance 2002Y29 
(KKL 3) Elegance 2002Y39

UTFÖRANDEN
–

French
compression

norm

G�man
compression

norm  STANDARDSTORLEKAR 
 
 
VENOFLEX MICRO KKL1 & KKL2 
VENOFLEX ELEGANCE KKL2

French
compression

norm

G�man
compression

norm  MÅTTILLVERKNING 
 
 
VENOFLEX MICRO KKL1 & KKL2 
VENOFLEX ELEGANCE KKL1, KKL2 & KKL3

* Även tillgänglig i utförande Herr och 
Graviditet vilket väljs på blanketten
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MÅTTABELL
Längdmått tas vid exakt samma mätpunkt som respektive 
omfångesmått. Välj alltid den standardstorlek som rymmer 
samtliga mått. Om patientens mått inte passar in på någon 
standardstorlek bör kompressionsstrumorna måttillverkas.

Venoflex Micro & Elegance

Storlek I II III IV V VI

cT 59 – 70 66 – 80 76 – 85 82 – 90 88 – 95 92 – 105

cG 85 – 105 90 – 110 95 – 115 100 – 120 105 – 125 110 – 130

cG häftband xvid 49 – 57 53 – 62 57 – 67 61 – 72 65 – 77 69 – 81

cG häftband 43 – 48 45 – 52 49 – 56 53 – 60 56 – 64 60 – 68

cG 43 – 57 45 – 62 49 – 67 53 – 72 56 – 77 60 – 81

cF 39 – 52 41 – 56 44 – 60 47 – 65 50 – 69 53 – 73

cE 30 – 37 33 – 40 35 – 43 37 – 45 39 – 48 41 – 51

cD 27 – 33 29 – 36 32 – 39 34 – 42 36 – 45 38 – 48

cC 28 – 34 30 – 37 33 – 40 35 – 43 37 – 46 39 – 49

cB1 23 – 27 24 – 29 26 – 32 29 – 35 31 – 37 33 – 39

cB 18 – 20 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30

cY 26 – 31 28 – 33 29 – 36 31 – 37 32 – 38 33 – 40

cA 17 – 22 19 – 24 21 – 26 23 – 29 25 – 32 27 – 34

Längd l AD l AG l AT

kort 34 – 39 60 – 69

normal 70 – 80 65 – 75

lång 39 – 45 81 – 90 75 – 85

cG

cF

cE
cD

cB1

cB

cC

cY

cA

Standardstorlekar 

Venoflex Micro AD 1 – 6 2 längder 
 AG 1 – 6 3 längder 
 AT 1 – 6 2 längder 
Venoflex Elegance AD 1 – 6 2 längder 
 AG 1 – 6 3 längder 
 AT 1 – 6 2 längder
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RÅD & SERVICE
Medicinska kompressionsstrumpor ska användas varje dag och 
bör därför ha en optimal passform. Korrekt måttagning och val av 
rätt storlek är av yttersta vikt.

Hos oss får du råd och service kring allt som har med måttagning 
och storleksbedömning att göra. Vi arrangerar gärna utbildning  
om måttagning om intresse finns, antingen hos dig eller online.

Rådgivning

Vår kunniga och erfarna personal finns tillgänglig under kontors-
tid och ger dig råd via telefon och e-post gällande måttagning, 
storleksval, materialval eller andra frågor och önskemål. I vissa fall 
har vi även möjlighet att besöka dig för att ge tips och råd på plats.

Snabba leveranser

Vi erbjuder 6 storlekar i upp till 3 längder vilket minimerar beho-
vet av måttillverkat. Att välja en standardstorlek är mer ekono-
miskt och innebär snabb leverans. Får vi din beställning innan 
13:00 sker leveransen i de allra flesta fall redan nästa dag.

TVÄTT- & SKÖTSELRÅD
Medicinska kompressionsstrumpor bör tvättas varje dag eftersom 
rester av salvor, fett, hudflagor och svett kan försämra de elastiska 
fibrernas funktion.Regelbunden tvätt skyddar dessutom mot  
infektioner och slitage.

Vi rekommenderar att du tvättar dina kompressionsstrumpor för 
hand eller i maskin på ett skonsamt program. Glöm inte bort att 
använda tvättnät för att skydda strumporna från andra plagg. Vi 
rekommenderar att du lufttorkar strumporna i rumstemperatur 
även om du kan använda torktumlare på skonsamt program.

Detaljerad information om skötselråd finns på etiketterna och i 
bruksanvisningen.

GARANTI
Vi garanterar korrekt medicinsk kompression i 6 månader, givetvis 
förutsett att skötselråden följs. Om du upplever någon form av 
kvalitetsproblem är du välkommen att kontakta vår kundservice 
så kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Materialsammansättning

Polyamid, elastan

Tvättrekommendation 

Tvättas 40OC på skonsamt program eller handtvätt. Torkas på 
skonsamt program i torktumlare eller lufttorkas plant.

KONTAKTUPPGIFTER 
Thuasne Scandinavia AB 
Box 95 
131 07 Nacka

Tel  08 – 618 74 50 
Email :  info@thuasne.se

www.thuasne.se
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All the medical devices mentioned on this document are CE marked according to the European council directive 93/42/EEC and its relatives or the Regulation 2017/745 on 
medical devices, unless specifically identified as “NOT CE MARKED”. Products mentioned in this document are CE class I devices. Please contact Thuasne should you need 
any additional information on devices classification. Please read carefully the instructions for use, indications and contraindications of the product. We reserve the right to 
modify our products as shown and described in this catalogue, without previous notice. Non-contractual photographs.
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THUASNE REHABBUTIKEN AB
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118 60 Stockholm
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