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CICATREX® är förstahandsvalet vid alla former av ärrbehandling, exempelvis vid plastik-
operation, kirurgi, brännskador, kemiska eller elektriska brännskador eller andra djupa 
hudskador. Thuasne använder endast material av högsta kvalitet, erbjuder måttbeställda 
plagg och utmärkt service.

Många människor råkar någon gång i livet ut för en djupare hudskada som resulterar i att 
ett ärr uppstår. Beroende på storlek, struktur och placering på kroppen kan de innebära 
funktionella eller estetiska begränsningar. THUASNE har sedan 1990-talet förvärvat stor 
kunskap inom ärrbehandling – för alla åldersgrupper och under hela läkningsprocessen.

Från första vårdtillfället tills skadan är helt läkt finns THUASNE vid patientens sida.  
CICATREX® kontrollerar produktionen av kollagen i ärrvävnaden genom kompression 
och förebygger upphöjda ärr keloider och ärrkontrakturer. Det har stor betydelse för 
huden och rörligheten i det aktuella kroppsområdet. Patienterna kan aktivt leva sitt liv. 
CICATREX® utmärker sig främst genom bredden av material och utföranden, som vart 
och ett har mycket specifika och optimala egenskaper för att främja läkningsprocessen – 
och för att passa varje patients unika situation.

CICATREX® – läkning tack vare heltäckande vård efter dina individuella mått.

Hypertrofiskt ärr  
före behandlingen

Kompressionens verkan  
under behandlingen

Platta utläkta ärr  
efter behandlingen

Funktionsschema

Med en högelastisk och heltäckande kompression på ca 30  mmHg signalerar  
CICATREX® till vävnaden att normal hudnivå har uppnåtts. Genomblödningen  
i vävnaden normaliseras och kollagenfibrerna lägger sig parallellt med huden.  
CICATREX® förebygger även inflammation i vävnaden, lindrar klåda och ser till att det nya 
ärret är ordentligt skyddat.
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Namnet CICATREX® kommer från det franska ordet cicatrice, som betyder ärr. Eftersom 
våra kompressionskläder har en positiv effekt på ärrbildning kändes det naturligt att utgå 
från detta ord när vi tog fram varumärkesnamnet CICATREX®. Tack vare CICATREX® hö-
gelastiska material är plaggen inte bara effektiva vid medicinsk användning, de är även 
toleranta mot storleksförändringar och är väldigt lätta att ta på och av.  Rörligheten vid 
exempelvis rehabiliteringsträning påverkas inte alls. Därigenom är CICATREX® mycket 
behaglig att använda för patienterna.

Det finns även många alternativ som gör CICATREX® ännu mer bekväm att bära. Förut-
om ett brett sortiment av standardstorlekar erbjuder vi exakt individuellt måttbeställda 
material med ett brett sortiment av tillval som integreras i materialet. Resultatet är ett 
kompressionsplagg som är helt specialanpassat för varje unik patient med största möjli-
ga komfort. Detta främjar läkningsprocessen eftersom patienten i lättare accepterar sitt 
CICATREX®-plagg, vilket är en viktig förutsättning för hög patientföljsamhet och bästa 
läkningsresultat.

Specialtillvalen bidrar även till att kompressionsplaggen ger bra verkan även på svåråt-
komliga områden på kroppen. Pelotter med olika egenskaper kan exempelvis hjälpa till 
att bygga upp, fördela eller överföra kompression i olika områden. Även mellan tår och 
fingrar erbjuder THUASNE individanpassade lösningar, exempelvis tå- och fingersepara-
torer och komfortabla kompressionssömmar.

Färger

Mint Blå Beige Vit Svart Rosa Röd                                                                        Trend  
(endast 

tillgänglig i 
Skin)

NYHET
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CICATREX® Nature är ett populärt material som finns tillgängligt i två varianter: stickat och  
vävt, och uppfyller näst intill alla krav. Materialet innehåller en hög andel viskos som utvinns 
av naturliga råvaror. Materialet är hudvänligt och luftgenomsläppligt. Den höga elasticiteten 
gör att det är enkelt att ta på och av plagget. Det vävda materialet är mycket lämpligt för den 
initiala behandlingen medan den stickade varianten har hög hållfasthet och lämpar sig för 
långvarigt bruk efter den initiala behandlingen. Platta sömmar och anatomiskt formade stick-
ade avslut ger extra komfort. 

CICATREX® Rigid karaktäriseras av en glatt yta och sin höga slitstyrka. Dessa egenskaper kom-
mer från de polyamidmikrotrådar som finns i materialet. Den glatta ytstrukturen förhindrar  
fula noppor och den höga polyamidhalten gör att plagget torkar väldigt snabbt. CICATREX® 
Rigid är tack vare sin höga slitstyrka speciellt lämpligt för plagg till aktiva och rörliga människor 
samt till barn. Det finns sju olika färger för alla åldrar och personliga önskemål.

CICATREX® Skin är det tunnaste materialet. De sidenmjuka plaggen i utförandet CICATREX® 
Skin består av 59 % polyamid och 41 % Dorlastan. Samtidigt gör den lätta glansen att plaggen 
får en elegant touch. Att utförandet är snabbtorkande är ytterligare en fördel. Finns i fem 
tilltalande färger.

CICATREX® Silver är ännu ett flatstickat utförande med viskos. Materialet har invävda silverbe-
lagda polyamidtrådar. Silver eliminerar bakterier på huden och skyddar mot infektioner. Det 
är speciellt viktigt för patienter med känslig hud eller infektionsproblem. Det lindrar klåda och 
verkar termodynamiskt. Fyra materialkomponenter har vävts in i CICATREX® Silver: 46 % 
viskos, 27 % polyester, 19 % elastan och 8 % silverbelagt polyamid. Silvret försvinner inte vid 
tvätt.

Tryck-töjningskurva

CICATREX® Skin
CICATREX® Silver
CICATREX® Nature
CICATREX® Rigid

Kraft (N)

Töjning (%)
3,5 17,5 35

10

5

0

CICATREX®  
Skin

CICATREX® 
Nature, stickat

CICATREX® 
Nature, vävt

CICATREX®  
Rigid

CICATREX®  
Silver
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CICATREX AIRSKIN/SKIN

Cicatrex AirSkin och Cicatrex Skin står ut tack vare den 
fina, lena och täta stickningen. Materialkompositionen 
och stickningstekniken gör kvaliteten estetiskt tilltalande 
och lätt att ta hand om.

STANDARD

MÅTTILLVERKNING

BEIGE

CARAMEL

TREND(2)SVART

SVART

BLÅ(1) RÖD (1)ROSA(1)

STRETCH (%) 

FO
RC

E 
(N

)

3,5

10

5

0
14 24,57 17,5 31,52810,5 21 35

(3)

Polyamid 
59%

Dorlastan
41%

Cicatrex SKIN

Polyamid 
59%

Elastan
41%

Cicatrex AIRSKIN

•  Estetiskt, silkeslent utförande

• Kan klippas i utan att materialet repas upp

• Enkel att ta på och av

• Många olika färger

CICATREX NATURE

Cicatrex Nature kompressionsmaterial innehåller en 
hög andel viskos (träfibrer). Den höga andelen naturlig 
råvara medför att materialet är mjukt och behagligt mot 
huden samtidigt som materialet andas väldigt effektivt.

STANDARD

MÅTTILLVERKNING

BEIGE

BEIGE

GRÖN(1)VIT

VIT

SVART

SVART

ROSA(1)BLÅ1) RÖD(1)

Stickat Vävt

STRETCH (%) 

FO
RC

E 
(N

)

3,5

10

5

0
14 24,57 17,5 31,52810,5 21 35

Viskos 

Polyester 

Elastan
54%

9%

37%

(3)

•  Skonsamt material, tack vare den höga andelen 
naturliga viskosfibrer

•  Anpassningsbart material, perfekt passform oavsett 
patientens anatomi och rörlighet

• Tåligt material, idealisk för barn

• Många olika färger
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MÅTTILLVERKNING MÅTTILLVERKNING

•  Slitstarkt material, perfekt för mycket aktiva personer 
samt lekande barn

•  Flatstickat material som stickas med millimeter-
precision för perfekt passform

• Tåligt material, idealisk för barn

• Många olika färger

•  Integrerade silvertrådar, eliminerar bakterier och 
motverkar infektion

•  Flatstickat material som stickas med millimeter-
precision för perfekt passform

• Tåligt material, idealisk för barn

• Många olika färger

CICATREX RIGID

Cicatrex Rigid är ett mer robust flatstickat material som 
är mycket slitstarkt. Det lämpar sig utmärkt för aktiva 
och rörliga personer samt lekande barn. Cicatrex Rigid 
är endast tillgänglig i måttillverkat utförande.

BEIGE GRÖN(1)VIT SVART ROSA(1)BLÅ(1) RÖD(1)

STRETCH (%) 

FO
RC

E 
(N

)

3,5

10

5

0
14 24,57 17,5 31,52810,5 21 35

(2)

Polyamid

Elastan
19%

81%

CICATREX SILVER

Cicatrex Silver är ett flatstickat kompressionsmaterial 
med integrerade silvertrådar. Silver eliminerar effektivt 
bakterier och skyddar från infektioner. Cicatrex Silver är 
endast tillgänglig i måttillverkat utförande.

BEIGE GRÖN(1)VIT SVART ROSA(1)BLÅ(1) RÖD(1)

STRETCH (%) 

FO
RC

E 
(N

)

3,5

10

5

0
14 24,57 17,5 31,52810,5 21 35

(2)

Silver polyamid
8%

Viskos 

Polyester 

Elastan
46% 19%

27%
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CICATREX® STANDARD

PARTIELL HUVA 3410 01

Stl Huvudomfång (B) Färg Kvalitet

1 27 - 30 cm

VIT

CICATREX 
NATURE2 31 - 36 cm

3 37 - 45 cm

HUVA 3402 01

Stl Huvudomfång (A) Färg Kvalitet

0 51 - 52 cm

VIT

CICATREX 
NATURE

1 53 - 55 cm

2 56 - 57 cm

3 58 - 59 cm

ÖPPEN HUVA 3416 01

Stl Huvudomfång (A) Färg Kvalitet

0 51 - 52 cm

VIT

CICATREX 
NATURE

1 53 - 55 cm

2 56 - 57 cm

3 58 - 59 cm

PANNBAND 3411

Stl Huvudomfång (A) Färg Kvalitet

1 < 52 cm

VIT

CICATREX 
NATURE

2 > 52 cm

LÅNG TROSA                            3417 01
Stl Färg Kvalitet

1

VIT

CICATREX 
NATURE

2
3
4

5
6

LEGGINGS                                3420 01
Stl Färg Kvalitet

1

VIT

SVART

CICATREX 
NATURE

2
3
4

5
6

TROSA                                        3415 01
Stl Färg Kvalitet

1

VIT

CICATREX 
NATURE

2
3
4

5
6

CAPRIBYXA                              3412 01
Stl Färg Kvalitet

1

VIT

SVART

CICATREX 
NATURE

2
3
4

5
6

CYKELBYXA                              3403 01
Stl Färg Kvalitet

1

VIT

SVART

CICATREX 
NATURE

2
3
4

5
6

MÅTTABELL

Omfångsmåttet (A) tas ca 3 - 4 cm ovanför blygdbenet 
på framsidan och runt skinkornas ovansida på baksidan.
Omfångsmåttet (B) tas runt midjan.

A

A

A

B

A

B

Stl Omfång (A) Midjeomfång (B)

1  88 - 94 cm 62 - 72 cm
2  95 - 101 cm 67 - 79 cm
3 102 - 108 cm 73 - 85 cm
4 109 - 115 cm 80 - 93 cm
5 116 - 122 cm 90 - 104 cm
6 123 - 129 cm 97 - 113 cm



A

B

BÄLTE 3401

Stl Omfång vid 
(A eller B)(1) Färg Kvalitet

1 70 - 92 cm

VIT

CICATREX 
NATURE2 93 - 114 cm

(1) Omfångsmåttet tas under bröstet eller vid höften

A

A

A

B

B

B

LÅNG SLEEVE 3425 01

Stl Omfång (A) Omfång (B) Längd (AB) Färg Kvalitet
1  9 - 11 cm 19 - 23 cm

35 cm

VIT

CICATREX NATURE

2 11 - 14 cm 23 - 28 cm
3 14 - 16 cm 28 - 32 cm

45 cm

4 16 - 20 cm 32 - 37 cm
5 20 - 25 cm 37 - 42 cm
6 25 - 30 cm 42 - 48 cm
7 30 - 40 cm 48 - 58 cm
8 40 - 50 cm 58 - 67 cm

A

A

A

SLEEVE 3400 01

Stl Omfång (A)(2) Längd Färg Kvalitet
1 12 - 14 cm

20 cm

VIT

CICATREX NATURE

2 15 - 17 cm
3 18 - 22 cm

26 cm

4 23 - 29 cm
5 30 - 37 cm
6 38 - 45 cm
7 46 - 54 cm
8 55 - 63 cm

C

B

A
ARMSTRUMPA 3449 01

Stl Omfång (G) Omfång (E) Omfång (C) Längd (AG) Färg Kvalitet

1 13 - 15 cm 20 - 25 cm 22 - 28 cm

39 cm

CARAMEL

CICATREX SKIN

2 15 - 17 cm 23 - 28 cm 25 - 31 cm
3 17 - 19 cm 26 - 31 cm 29 - 35 cm
4 19 - 21 cm 29 - 34 cm 33 - 39 cm
5 21 - 23 cm 32 - 37 cm 37 - 43 cm
6 23 - 26 cm 35 - 41cm 41 - 48 cm

A

VÄST UTAN ÄRMAR 3424 01

Stl Omfång bröstkorg 
(A) Färg Kvalitet

1  74 - 82 cm

VIT

CICATREX 
NATURE

2  83 - 91 cm

3  92 - 98 cm

4  99 - 115 cm

5 116 - 120 cm

6 121 - 135 cm

(2) Omfångmåttet tas där i mitten av den tänkta sleeven

10



FOTSTRUMPA UTAN TÅR 3406 02

Stl     Omfång  (A)(3) Färg Kvalitet

1 21 - 22 cm

CARAMELSVART

CICATREX SKIN
2 23 - 24 cm
3 25 - 26 cm
4 27 - 28 cm

    (3) Omfångsmått tas vid tåbasen

A

HANDSKE                                       3448 01
Slutna fingrar och långt avslut

Stl Färg Kvalitet

1

CARAMEL

SVART

CICATREX SKIN

2
3
4

5

6

7

8

HANDSKE                                       3448 03
Öppna fingrar 

Stl Färg Kvalitet

1

CARAMEL

SVART

CICATREX SKIN

2
3
4

5

6

7

8

HANDSKE                                       3448 02
Slutna fingrar 

Stl Färg Kvalitet

1

CARAMEL

SVART

CICATREX SKIN

2
3
4

5

6

7

8

FINGERSTRUMPA 3446 01

Stl Fingeromfång (A)(2) Längd Färg Kvalitet

1 25 - 27 mm

100 - 110 mm

CARAMEL

CICATREX 
SKIN

2 29 - 31 mm

(2) Måttet tas runt fingerbasen

MÅTTABELL

Stl Handomfång (A)

1 13 - 14,5 cm

2 15 - 16,5 cm

3 17 - 18,5 cm

4 19 - 20,5 cm

5 21 - 22,5 cm

6 23 - 24,5 cm

7 25 - 26,5 cm

8 27 - 28,5 cm

A

A

11



TORSO

Utföranden
Väst
Body
Skulderkappa

Kvalitet
Cicatrex Nature
Cicatrex AirSkin

Krage
V-krage
Rund krage
Uppåtstående krage

Öppningar Dragkedja
Hakar i nederkant för enklare stängning

Övriga tillval

Kompressionspelott
Grenband
Kupa med eller utan kompression
Armhåla med eller utan kompression
Band
Extra öppningar (dragkedja, kardborre)
Kardborre för fastsättning på byxa
 

HAND

Utföranden
Handdel (maxlängd 5 cm upp på armen)
Handske (maxlängd 5 cm upp på armen)
Fingerstrumpa 

Kvalitet Cicatrex AirSkin

Avslut
Med armstrumpa (från 5 cm och upp till armhålan):

• integrerad
• separat

Öppningar
Dragkedja / kardborre:

• handflata
• handrygg
• på lillfingersidan

Fingerstrumpa Med eller utan handledsfäste 

Övriga tillval

Kompressionspelott:
• handflata
• handrygg
• fixerad
• avtagbar

ARM
Utföranden Armstrumpa

Kvalitet
Cicatrex Nature
Cicatrex AirSkin

Fastsättning

Utan häftband
Trikåavslut  
Häftband med noppor 3 cm  
Silikonhäftband för män 5 cm 
Silikonhäftband för kvinnor 5 cm
Häftband Latex 3 cm
Skulderkappa
BH-fäste

Öppningar
Dragkedja / kardborre

• På sidan
• Ovansida
• Undersida

Övriga tillval Kompressionspelott

Armsleeve

Glove

Finger 
protector

Mitten

Väst

Skulderkappa Body

CICATREX® MÅTTILLVERKAT

12



HUVUD
Utföranden Chin band

Hood

Kvalitet Cicatrex Nature
Cicatrex AirSkin

Ansikte Uncovered
Covered

Näsa Uncovered
Covered

Öron Uncovered
Covered

Övriga tillval Kompressionspelott

FOT
Utföranden Tåkappa

Kvalitet Cicatrex AirSkin

Alternativ Öppen tå
Sluten tå

Övriga tillval Kompressionspelott

BEN

Utföranden
AD Knästrumpa / AF & AG Lårstrumpa
AT Strumpbyxa
Enbent strumpbyxa

Kvalitet
Cicatrex Nature
Cicatrex AirSkin

Öppning mage
Dragkedja / kardborre

• Framsida / baksida
• insida / utsida

Gren
Öppen med eller utan stängning
Sluten

Öppningar
Dragkedja / kardborre

• Framsida / baksida
• insida / utsida

Fastsättning

Bälte
Utan häftband
Trikåavslut 3 cm
Häftband med noppor 3 cm  
Häftband Latex 3 cm
Silikonhäftband för män 5 cm 
Silikonhäftband för kvinnor 5 cm
Kardborre (väst ovan strumpbyxa)
Kardborre (strumpbyxa  ovan väst)

Fotdel integrerad / separerad 
öppen / sluten tå

Övriga tillval Kompressionspelott
Komfortzon (knä / häl)

Strumpbyxa

Hood

Tåkappa

Lårstrumpa Knästrumpa

Strumpbyxa 
med ett ben

Chin band

13
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Vinkel
I CICATREX® kompressionskläder kan 
man sy in en vinkel i arm- och knävecken. 
Den gör att man undviker att det uppstår 
stora veck vid rörelsebegränsningar.

Förslutningar
Förslutningar kan placeras efter patien-
tens eget önskemål och där det är prak-
tiskt att ha dem. Förslutningarna finns 
som dragkedjor (insydda eller utvändiga), 
kardborreband samt hakar och hyskor.

Kompressionspelott
Kompressionspelotter främjar tryckupp-
byggnaden och trycköverföringen. De sys 
in eller ligger lösa i fickor och kan kombi-
neras med Silon-TEX®.

Minnesskum
Detta tillval kan användas för att minska 
ojämnheter och fördela trycket. Minnes-
skum sys in i plagget. Det kan kombineras 
med konstläder till ett stötskydd som sys 
fast på plaggets utsida.

Finger- och tåseparatorer
De ser till att öka trycket i utrymmena 
mellan fingrarna respektive tårna. Separa-
torerna placeras på handskar respektive 
tåkappor och kan bäras i kombination 
med alla kompressionsdelar.

Silon-TEX®

Ett speciellt material baserat på silikon 
kan sys in i delar av plagget. Silon-TEX® 
främjar en fuktig hudmiljö och håller 
därigenom ärret smidigt och mjukt. Det 
kan sys in i upp till två tredjedelar av 
omkretsen.

Kompressionsfria material
Det kompressionsfria materialet kan 
användas i axel- eller bröstområdet, men 
även mellan fingrar och tår, om ingen 
kompression behövs på dessa ställen. Det 
förhindrar att plagget veckar sig och ökar 
bekvämligheten.

Konstläder
För att skapa bättre grepp kan man fästa konstläder på gripytorna. På utsatta ställen 
kan de dessutom skydda mot slitage.
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Fingertuta 
Med eller utan band. 
Öppna/slutna fingrar.
På bilden: med slutna fingerspetsar och 
band för handleden  
CICATREX® Nature, vävt

Handske med/utan fingrar 
Öppna/slutna fingrar.
Med individuell armlängd.
Kan kombineras med armstrumpa.
Trycket kan ökas mellan fingrarna med 
kompressionssömmar.
På bilden: A-D med utvändig dragkedja,  
lateral och HB smal. 
CICATREX® Nature, stickat

Fingerseparator 
För ökat tryck mellan fingrarna.
Placeras på handsken.
På bilden: på handske.  
CICATREX® Nature, stickat med fingrar, 
fingerseparator av CICATREX® Skin med 
anatomiskt stickade bryggor

Huvud- / halsband 
Kompressionen kan varieras med kard-
borreband.
På bilden: Huvudband 
CICATREX® Nature, vävt

Hakbandage 
med snett huvudband.
Förslutning på huvudet med kardborre-
band.
Fria/täckta öron.
Huvudbandage, öppet 
Förslutning med kardborreband baktill, 
fria/täckta öron. 
På bilden: Huvudbandage,  
täckta öron. 
CICATREX® Nature, vävt

Helt huvudbandage 
med fritt/täckt synfält. 
Öron med/utan kompression.
På bilden: Huvudbandage med täckt näsa 
och öppna öron.  
CICATREX® Nature, vävt

Följande produkter finns tillgängliga i: 
CICATREX® Nature, vävt och CICATREX® Skin

Följande produkter finns tillgängliga i: CICATREX® Nature, stickat, CICATREX® Nature, vävt (hand endast utan fingrar) 
CICATREX® Rigid, CICATREX® Skin, CICATREX® Silver
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Jacka 
Med olika armlängder.
Med förslutning på bröstet/ryggen.
Axeldel och bröstkupor går att få i Nature 
(vävt) och Skin, även utan kompression.
Protesficka i kupan möjligt.
Ett grenband som håller jackan säkert på plats 
kan väljas till.
På bilden: 
Insydd dragkedja fram, bröstkupor och gren-
band. 
CICATREX® Nature (vävt)

Arm, special 
För behandling av en arm inklusive skuld-
ra med förslutning eller för att trä på.
 I Nature, vävt eller Skin
På bilden:  med kardborreförslutning 
fram, axelkompression, komfortzon vid 
armbågen. 
Väst 

För kompression under bysten. 
Med en förslutning på bröstet/ryggen.
Bröstkupor går att få i Nature, vävt och 
Skin, även utan kompression.
Protesficka i kupan möjligt.
Ett grenband som håller västen säkert på 
plats kan väljas till.
På bilden:  med insydd dragkedja fram och 
häftbandsbitar. 
CICATREX® Nature (vävt)

Armstrumpa 
I flera längder.
Kan kombineras med handske (AG).
Alternativ för fastsättning: häftband, häft-
bandsbitar, skulderband, BH-ögla.
På bilden:  F-G med skulderband och 
BH-ögla. 
CICATREX® Nature (stickat)

Följande produkter finns tillgängliga i: CICATREX® Nature, stickat, CICATREX® Nature, vävt (hand endast utan fingrar) 
CICATREX® Rigid, CICATREX® Skin, CICATREX® Silver
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Maggördel
I flera längder.
Livdel (bukväggsförstärkning) möjlig.
Alternativ för fastsättning: häftband, häft-
bandsbitar, midjeband, hängslen.
På bilden:  
med kardborreförslutning fram och häft-
bandsbitar. 
CICATREX® Nature (vävt)

Byxa, vävd
Öppen/stängd gren.
Med olika benlängd.
Även med fot, öppen/sluten tådel.
Längre livdel som tillval.
Livdel (bukväggsförstärkning) möjlig.
Flera alternativ för fastsättning.
På bilden:  
med korta ben, kil och tvärgående slits. 
CICATREX® Nature (vävt)

Strumpbyxor
Formar sig efter kroppen utan  
extra sömmar.
Öppen/sluten gren.
Med olika benlängd.
Finns även med fot.
Längre livdel som tillval.
Diagonal livdel (bukväggsförstärkning) 
möjlig.
Flera alternativ för fästning
På bilden:  
Öppen gren, H/Ö fram, långt ben med fot 
höger, sluten tå, midjeband, 
CICATREX® Nature (stickat)

Tubdel
Kompressionsdel för lår/underben.
Anpassar sig efter kroppen.
Alternativ för vidhäftning: häftband, häft-
bandsbitar, höftdel/midjeband.
På bilden:  
B-G med höftdel/midjeband och hälla  
under fot.  
CICATREX® Nature (stickat)

Strumpa
I flera längder.
Med öppen/sluten tådel.
AA1 till AD går att få med öppen/sluten tå, 
kompressionssömmar eller tåseparatorer 
som tillval för att öka trycket mellan tårna.
Flera alternativ för fastsättning.
På bilden:  
AG: öppen tå, med brett häftband med 
noppor.
CICATREX® Nature (stickat)

Följande produkter finns tillgängliga i: CICATREX® Nature, stickat, CICATREX® Nature, vävt (fot endast utan tår) 
CICATREX® Rigid, CICATREX® Skin, CICATREX® Silver



Alla måttbeställda plagg kan vid önskemål tillverkas 
med färgglada sömmar!
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CICATREX® – ROLIGT FÖR BARN

Färgglad behandling för barn: Våra högkvalitativa CICATREX® kompressionskläder blir 
ännu mer färgglada, och alla materialutföranden kan vid måttbeställning fås med på-
strukna motiv (storlek ca 5 x 4 cm). Motiven föreställer de fyra små vännerna till Cica Trex 
– häxan från vår bilderbok med samma namn. 
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THUASNE

Thuasne är ett av världens mest respekterade och etablerade företag inom hjälp- 
medelsbranschen. Företaget bildades redan 1847 i St Etienne, Frankrike, och ägs än idag 
av samma familj. Man etablerade sig i Skandinavien 2010 och  det svenska dotterbolaget 
har idag avtal med de flesta av Sveriges landsting och regioner, samt privata återförs- 
äljare och distributörer i Danmark, Finland och Norge.

I denna produktkatalog presenterar vi vårt ledande sortiment av medicinska kompres-
sionsmaterial för behandling av ärr:  CICATREX®. Tack vare vår långa erfarenhet från mer 
än 70 års tillverkning av medicinsk kompression kan vi idag leverera ett brett sortiment 
för hela kroppen, oavett om ärret härrör från kirurgiskt ingrepp, brännskada eller plas-
tikkirurgi och givetvis oavsett om brukaren är vuxen eller barn.

Förutom kompression för ärrbehandling tillverkar vi produkter för lymfödembehandling, 
bröstproteser och ett heltäckande sortiment med ortoser för hela kroppen. Om du är 
intresserad att veta mer om dessa sortiment är du välkommen att kontakta oss så skickar 
vi en produktkatalog.

Som experter inom produktion av medicinska textilier är det viktigaste för oss att över-
träffa brukarnas hårda krav på bekväma produkter med medicinsk funktion. Vi hoppas 
att vårt sortiment lever upp till dina förväntningar.

Bröstproteser Lymfologi Ortopedi
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