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THERAPIES. HAND IN HAND.

JOBST® RELAX – İYI BİR GECE 
UYKUSUNDAN DAHA FAZLASI
DEVRİM YARATAN YENİ KOMPRESYON GİYSİSİ

*  “Lymphoedema Management at Night: Views from 
Lymphoedema Patients Across 5 Countries“; 
Justine Whitaker; submitted to BJCN 2016. 

** BSN medical Satisfaction Survey; USA; 2016.

JOBST® RELAX ÜRÜN ÇEŞiTLERİ

Kompresyon Sınıfları / 
Türler

AG1 CG1 AD AG

CCL1 (15-20 mmHg)

CCL2 (20-30 mmHg)

Renkler

Bej

Gül Kurusu

JOBST® Relax

• Alt ve Üst Ekstremite ürünlerinde, ürün tabanına entegre edilmiş  kaymayı önleyen dayanıklı yumuşak malzeme  vardır. 

Entegre fermuar seçeneği giyip-
çıkarmayı kolaylaştırır. Fermuar 
altındaki kumaş ise cildi korur.

JOBST® Relax daha rahat bir 
kullanım için, kendine özgü 

saten çantası ile gelir. Seyahat 
için mükemmel bir seçimdir.     
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JOBST® RELAX İHTİYAÇLARINIZ 
İÇİN ŞIK BİR ÇÖZÜM
Uygun seçilmiş kompresyon giysisi size; gece saatlerinde kontrol altında olmanın rahatlığını ve güvenini 
sağlar, ertesi gün bile sürebilecek faydalarını hissettirir. Ancak mevcut çözümlerle bir gece geçirmek 
bazen oldukça rahatsızlık verici olabilir. Birçok ürün sizleri bunaltabilir yada kaşındırabilir. Bu sorunlar ne 
yazıkki hastaların lenf ödem tedavisine katılımını etkilemektedir. 

… o ağrı nedeniyle hemen hemen 
her gece uyanıyor ve kalkıp 
yürümek zorunda kalıyorum

… En kötüsü geceleri kolum 
çok agırlaşıyor, benden bir 
parça değil sanki

TAM SİZE GÖRE– 24 SAAT / GÜN

Lenf ödem ile başa çıkmak zor olabilir. Gece ve gündüz aralıksız bası giysisi kullanımı özel 
dikkat gerektirir. Bu noktada BSN Medical olarak bizler, lenfödem hastalarının ve onların 
bakımlarından sorumlu tıbbi uzmanların ihtiyaçlarına odaklanarak, tedavilerini başarılı şekilde 
destekleyen bütüncül tedavi konseptleri sunuyoruz.

Hastalarla vakit geçirerek günlük tedavilerinin ne denli zor süreçlerden geçtiğini tecrübe ettik. Gün 
boyunca optimize edilmiş tedavi alıyor olsalarda, birçoğunun gece bandajlama yada gece bakımı 
sırasında zorluk yaşadıklarını öğrendik.

Beş farklı ülkeden 94 lenfödem hastası üzerinde bir anket çalışması yaptık ve gece ödemi ile ilgili en 
kötü şeyin ne olduğunu ve yaşamlarını nasıl etkilediğini sorduk. 

Bunlar Hastalardan Aldığımız Spontan Yanıtlardan Bazıları;

• Daha iyi giyim konforu
• Kolay Taşıma
• Geliştirilmiş Tasarım

… JOBST® Relax Bunların Hepsini İçerir

… Bu şey geceleri 
herşeyden daha çok 
baş 
belası oluyor

Bu Nedenle Hastalara Sorduk :

“Gece Bası Giysiniz ile Bir Şey Değiştirmek İsteseydiniz 
Bu Ne Olurdu?”

İşte vermiş oldukları cevaplardan, bir kaç öneri...
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Dokulu Yüzey

• Mikro masaj etkisi yaratır

JOBST® RELAX – PREMIUM 
KOMPRESYON GİYSİSİ...

...  İYİ BİR GECE UYKUSUNDAN 
DAHA FAZLASI İÇİN

1 COOLMAX® is a registered trademark of INVISTA

Özelleştirilmiş düz 
örgü teknolojisi

• Tutarlı gradyan kompresyon
sağlar

Bunalma hissi olmadan rahat bir uyku

•  Anatomik Kesim

Düşük profilli malzeme

• Esnek, ince ve hafif

Hava akışını güçlendirir, ekstra rahatlık sağlar

Monofilament ara katman

• Ekstra destek sağlar

Coolmax® iplikleri ve 
gelişmiş örgü tekniği

• Yüksek hava geçirgenliği

Arttırılmış hasta konforu

Hemen hemen her uyku 
pozisyonunuza uyum sağlar. 
Buda hasta uyumunu destekler

Hastaların istediğini hareket 
özgürlüğünü sağlar, Buda onların 
hayat kalitesini yükseltmeye 
yardım eder.

JOBST® Relax Seyahat ederken el 
çantanıza sığacak şekilde 
rahatlıkla katlanabilir. Oldukça 
hafiftir.

Tüm Bunlar JOBST® Relax 'ı uyku ve uyku öncesi istirahatleriniz için vazgeçilmez kılar

JOBST® Relax günlük kompresyon giysilerinize ek olarak, kısa germe bandajları gibi gece kompresyon 
çözümlerine alternatif olarak üretilmiş bir üründür. JOBST® Relax  hastaların gece boyunca ihtiyaç duyduğu 
konforlu ödem kontrolünü sağlar.
JOBST® Relax , yaşam tarzına daha iyi uyacak bir ürün arayan, orta şiddetli - şiddetli ödemden yakınan, bakım 
evresindeki lenfödem hastları için uygundur

 JOBST® RELAX; Esnek, İnce ve Hafif Tasarım

Gece boyu rahat kullanım

Lenf akşının uyarılmasını sağlar

Kaymayı azaltan özel tasarım

Serinlik hissi sağlar
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JOBST® RELAX  TÜM HASTA 
BEKLENTİLERİNİ GERÇEKTEN 
KARŞILAR 
Seçkin hastalarımızın bu eşsiz ürün deneyimleri hakkında ki geri bildirimleri bizler için çok 
önemliydi. Deneyimlemelerini dinlemek için onları, JOBST® Relax hakkında düzenlenen 
müşteri memnuniyet anketlerine dakil ettik:

…  JOBST® RELAX 'IN DAHA RAHAT
OLMASININ NEDENİ:

Tamponlama (Monofilament Ayırıcılar)

Bu 
gerçekten 
çok rahat!

Giyilmesi oldukça rahat, 
harika!

Ürünün şişliklerimi 
kontrol altında 
tuttuğunu 
hissediyorum 

… JOBST® RELAX'IN KLİNİK OLARAK ETKİLİ OLMASININ NEDENİ
 Kaymayı azaltan, kişiye özel materyalden üretilmiştir , mükemmel anatomik uyum sağlar.

 Özel tasarım dokuma yüzeyi mikro masaj etkisi yaratarak lenf akışını stimüle eder

 Anatomik gradyan kompresyonu ve JOBST® Elvarex® 'in bilinen tüm faydalarını sağlar

Bu gerçekten 
mükemmel, bunu 
çok beğendim …  JOBST® RELAX 'IN DAHA ESTETİK

VE HOŞ OLMASININ NEDENİ

  Lüks doku

 İnce Tasarım

 Modern Çizgiler

Sanırım bu 
eşsiz birşey

Onun işe yaradığını 
kesinlikle 
hissediyorum

  Yüksek Havalanabilirlik (Cool Max iplikler)

 Hafif ve oldukça esnek


