
C
O

M
P

R
ES

SA
N

A
C

O
M

P
R

ES
SA

N
A

S
TE

U
N

K
O

U
S

E
N

 &
 S

O
K

K
E

N

Voor gezonde 
& mooie benen



Mooie benen hebben en er aantrekkelijk uitzien, dat is wat iedere 
vrouw graag wil! Onze moderne en hoogwaardige full-fashioned 
CALYPSO beenmode is het resultaat van een intensieve product-
ontwikkeling en jarenlange ervaring.
Laat uw been voorzichtig en liefdevol ondersteunen met zachte 
micro-samenstellingen, glanzende transparantie en een optimale 
pasvorm. Al bij het aantrekken is het fi jne en stimulerende effect van 
de COMPRESSANA CALYPSO kousen voelbaar. Het vitaliserende 
en energiegevende gevoel begeleidt u de klok rond en zorgt voor 
een onbezorgde levensstijl.

Bij elke stap de juiste steunkous
Kies voor een licht tot sterk ondersteunend effect 
en een glanzende tot ondoorzichtige look.

De beste kwaliteit voor u
Onze kwaliteitsstandaard ‚long-life‘ 
garandeert dat alleen de fi jnste 
garens van topkwaliteit worden 
gebruikt voor onze eigen ontwikke-
ling of productie. Het zorgvuldige en 
complexe productieproces garan-
deert hoogwaardige kousen met een 
aangenaam draagcomfort en een 
mooi oppervlak van mesh.

FIJNE STEUNKOUSEN
Voor vitaliteit en schoonheid

02.0.5482 HOHENSTEIN HTTI

www.compressana.de



FIJNE STEUNKOUSEN
Voor vitaliteit en schoonheid

De juiste compressie 
maakt het verschil

Het effect van COMPRESSANA CALYPSO 
berust op het anatomisch correcte druk-
profi el langs het gehele been. De zachte 
druk (gemeten in mmHg) ondersteunt de 
aderen die het zuurstofarme bloed terug-
voeren naar het hart en ontlast de benen. 
Het resultaat zijn zichtbaar mooiere benen en 
het goede gevoel iets voor uw gezondheid 
te doen.

100 %





C O M P R E S S A N A

C A LY P S O  140

Figuurvormende maillots en kousen en een sterk 
ondersteunend effect stimuleren de functie van 
de aderen. 
COMPRESSANA CALYPSO 140 biedt een 
aantrekkelijke platte en gladde mesh-structuur 
en de look en satijnachtige glans van zeer 
hoogwaardige, hypermoderne kousen. 

•  elegante fi jne mesh-structuur – bijna 
ondoorzichtig

•  anatomische (pas)vorm
•  verstevigd teenstuk en anatomisch 

gevormde hiel 
•  zeer duurzaam

Kniekousen met open teenstuk voor open 
schoenen of problematische voeten



VERKRIJGBAAR IN

TREND
KLEUREN



Maillot
met comfortabel panty-
gedeelte

I-VI
XS–XXL 9010

Maillot „Queensize“
Panty en maillot extra breed, 
verstevigd

III Max
VI Max 9011

„Stay-up“ dijkousen met 
kanten siliconenband

I-V
XS–XL 9017

Kniekousen met 
zachte boord

I-VI
XS–XXL 9015

Open teenstuk 
Kniekousen met open 
teenstuk

I-VI
XS–XXL 9016

CALYPSO 140den Queensize
Maat Lichaamsomvang:

III  Max 150 – 175 cm

VI Max 170 – 190 cm aubergine petrolviolett

Product Maat Art.Nr.    Kleuren

TIP voor 
problematische 

voeten

TIP 
extra breed

 Ondersteuningsklasse III 140 den
sterkca. 15-18 mmHg

Zolang de voorraad strekt.

COMPRESSANA

C A LY P S O  140

Maillots 70 den en 140 den met comfortabel panty-gedeelte
Asymmetrische panty met anatomische optimale pasvorm. 
Variabele stretch in de panty voor een perfecte pasvorm onder alle omstandigheden.

sandel

sandel

sandel

make-up

make-up

make-up

silk

silk

silk

silk

silk

fumo

fumo

fumo

black

black

black

black

black

darkblue

darkblue

darkblue

perle

perle

perle

Materiaalsamenstelling

78% polyamide, 22% elastaan
Modekleuren verkrijgbaar bij 

CALYPSO 140 den als 
kniekousen, maillots en 

kousen in maat II/S – V/XL.

prijsvoordeel

2 x silk or
2 x black

set van 2





De onweerstaanbare combinatie van functie en 
fashionable chic. Luchtige supermoderne kousen 
met een transparante look, CALYPSO 70 biedt 
een maximaal draagcomfort en vakmanschap. 
Het veelzijdige en uitgebreide aanbod kan alle 
wensen vervullen.

COMPRESSANA

C A LY P S O  70

 Ondersteuningsklasse II 70 den
mediumca. 12-14 mmHg

Product Maat Art.Nr.      Kleuren

Maillot
met comfortabel panty-
gedeelte

I-VI
XS–XXL 7010

Maillot
extra breed / 
zwangerschapsmaillot

II-VI
S–XXL 7011

‚Stay-up‘ hoge dijkous 
met kanten siliconenband

I-V
XS–XL 7017

Hoge dijkous  
voor gebruik met jarretels

I-V
XS–XL 7019

Kniekousen 
met zachte boord

I-VI
XS–XXL 7015

•  anatomische (pas)vorm

•  zacht, huidvriendelijk en transparant 
(zoals 20 den)

•  onzichtbare ingebreide hiel en teenstuk

silk perle romance

silk romance blackdarkblue

sandel silk perle romance blackdarkblue

sandel silk perle romance blackdarkblue

sandel silk perle romance blackdarkblue

Materiaalsamenstelling

80% polyamide, 20% elastaan

Maillots 70 den en 140 den met comfortabel panty-gedeelte
Asymmetrische panty met anatomische optimale pasvorm. 
Variabele stretch in de panty voor een perfecte pasvorm onder alle omstandigheden.





 Ondersteuningsklasse I 40 den
softca. 10 mmHg

comfort met massagezool

Transparante maillots en kousen met de look 
van trendy kousen, een uitstekend stukje 
vakmanschap. Fraaie brei- en naaitechnologie. 
Met zachte, comfortabele ondersteuning. 
Aangenaam – de hele dag.

COMPRESSANA

C A LY P S O  40

Maat Kledingmaat Schoenmaat Gewicht/kg Figuurtype

I XS 34 – 36 36 – 38 ca. 43 – 52 slank – klein

II S 36 – 38 37 – 39 ca. 50 – 60 slank – normaal

III M 40 – 42 39 – 40 ca. 57 – 66 normaal

IV L 42 – 44 40 – 42 ca. 63 – 75 normaal – groot

V XL 44 – 46 41 – 43 ca. 73 – 90 stevig gebouwd – normaal

VI XXL 48 – 50/52 41 – 43 > 80 extra

Maatoverzicht Calypso 140, 70, 40

Maillot „tutto nudo“
transparante panty

I-VI
XS–XXL 4010

Kniekousen
met massagezool

II-IV
S / M, M / L, XL 4016

Product Maat Art.Nr.   Kleuren

cafecreme black

cafecreme black

•  maillot met trendy, niet verstevigd 
pantydeel

•  decente transparantie helemaal tot 
aan het puntje van uw tenen  

•  satijnachtige glans

Materiaalsamenstelling

85% polyamide, 15% elastaan

TIP 
comfortabele 

voet



Silicone stippenpatroon voor een 
veilige grip

UNISEX



MICROCOTTON
Maillot

II-V
S-XL 2010

MICROCOTTON  
Dijkous met silico-
nenband met (stip-
pen)patroon

II-V
S-XL 2017

MICROCOTTON
Kniekous

II-V
S-XL 2012

Maten

M I C R O C O T T O N
C O M P R E S S A N A

Maat Kledingmaat Omvang/cm Gewicht/kg Figuurtype Schoenmaat

II S ca. 150-165 ca. 50 – 60 slank – klein 35 – 38 3 – 5

III M ca. 160-175 ca. 58 – 70 normaal 37 – 40 4½ – 6½

IV L ca. 165-180 ca. 68 – 80 normaal – groot 39 – 42 6 – 8

V XL ca. 165-180 > 80 stevig gebouwd – normaal 42 – 45 8 – 10½

Product Maat Art.Nr. Kleuren

 Ondersteuningsklasse II mediumca. 14 mmHg

choco graphite black

choco graphite black

choco graphite black

Microkatoenen maillots en kousen zijn ook geschikt voor mannen.
Let op de overgang bij de maten. Herenmaten: III=S, IV=M, V=L-XL.

Gulp / comfortabel kruis voor mannenpanty  (Art.Nr. 2010 ME)
gemaakt van microvezels, kan zonder problemen direct op de huid 
worden gedragen. Op aanvraag een lang comfortabel kruis (taillelang) 
verkrijgbaar voor maten IV + V. (Kleur: black)

Kniekousen

Gulp voor mannenpanty

Materiaalsamenstelling

55% katoen, 32% polyamide, 
13% elastaan

Kniekousen, dijkousen met silicone stippenpatroon en maillots 
met extra veel katoen voor een onvergelijkbaar en luxueus 
draagcomfort. Voor mensen die graag zuiver katoen op hun 
huid dragen. Voor dames die dunne synthetische (steun)kousen 
niet prettig of te transparant vinden.

• ondoorzichtig, fi jn geweven en aantrekkelijke look

• wollig, zacht en glad, ademend

• met natuurlijk huidvriendelijk katoen

• uitstekend draagcomfort

• buitenkant: microvezel, binnenkant: natuurlijk katoen 

met zeer elastische lycra



Aderen onder druk
De fysieke stress tijdens de zwan-
gerschap verhoogt de kans op aderpro-
blemen. 1 op de 3 vrouwen krijgt last 
van spataderen. Bij vrouwen die meer 
dan een keer zwanger zijn geweest, 
krijgen zes van de tien vrouwen last van 
aderproblemen. Veel vrouwen accepteren 
gelaten de aderproblemen en hopen 
dat de spataderen weer verdwijnen na 
de zwangerschap. Dit is echter niet het 
geval. In veel gevallen blijven de aderen 
verwijd en de varices neemt toe.

Het voorkomen van vaataandoeningen 
is daarom een ‚must‘ voor alle zwangere 
vrouwen. De meest zinvolle en effectieve 
verlichting voor zware, vermoeide of pijnli-
jke benen en zwellingen zijn steunkousen 
of steunmaillots van COMPRESSANA. De 
druk ondersteunt de aderen aan de bui-
tenkant en bevordert de bloedstroom. De 
aderen kunnen dan niet meer verslappen, 
de bloedcirculatie in de benen verbetert 
en zelfs zwangerschapssymptomen zoals 
misselijkheid, overgeven en duizeligheid 
kunnen worden bestreden.

ZWANGERSCHAP
MET COMPRESSANA



Door de beperkte ruimte in vliegtuig, 
bus, trein of auto zit u vaak uren-
lang met bewegingloze en gebogen 
benen. Het bloed hoopt zich op in uw 
benen en de terugvoer van het bloed 
door de aderen wordt verhinderd. 
COMPRESSANA kniekousen onder-
steunen perfect de aderen in uw benen 
en houden de bloedcirculatie in stand, 
vooral tijdens het reizen.

IDEAAL VOOR REIZEN.
IN HET VLIEGTUIG, IN DE BUS, MET DE TREIN OF AUTO

Reiskousen
travel stockings

bas de voyages
calze da viaggio

1   ddni.efpm̈urtsesieR mm56x5,872 elorednaB 21.10.15   15:06
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•  activering van de been-
spieren

• verbetering van de ader-
activiteit

•  ondersteuning en massa-
ge van het bindweefsel

•  kan zwellingen tegengaan

•  preventie tegen ader-
aandoeningen en varices

•  houdt de benen fi t en 
voorkomt vermoeide 
benen

•  maakt de huid glad en 
bedekt huidfoutjes

•  vormt de benen en laat ze 
er mooier uitzien

Kenmerken van 
steunkousen

COMPRESSANA –
uw ideale metgezel voor 
overdag.
Iedereen die graag een actief leven wil, zou zijn benen tij-
dig moeten beschermen tegen inspanningen die schade-
lijk zijn voor de gezondheid. Kenmerkende risicofactoren 
die aderproblemen veroorzaken, zijn:: 

beroepen met een vooral staande of zittende werk-
houding, dagelijks zware inspanning, zwan-
gerschap, overgewicht, erfelijke handicap of het 
normale gebrek aan lichamelijke activiteit.
COMPRESSANA kousenmode ondersteunt uw benen 
ideaal en voorkomt op betrouwbare wijze beenaandoe-
ningen. 

Hebt u soms de neiging om „hard weg 
te rennen“?
Veel mensen kampen met beenproblemen en hebben 
het gevoel in een onplezierige emotionele achtbaan te 
zitten. Vooral wanneer de pijn in het been plotseling 
en zonder directe aanleiding opkomt. Dit komt net zo 
vaak voor bij mannen als bij vrouwen. 

Plotseling is de pijn daar, met symptomen van een 
zwaar gevoel, zwellingen, uitputting, vermoeidheid, 
een tintelend of prikkelend gevoel en verdwijnt dan 
weer zonder enige reden. Dit gaat vaak gepaard met 
psychosomatische effecten, een gevoel van onaan-
trekkelijkheid of slecht kunnen presteren is niet on-
gewoon.

Het dragen van steunkousen verlicht vaak de pijn.



Power sokken of 
Sport kniesokken
Power sokken of Sport kniesokken 
Energieboosters voor atleten en 
liefhebbers van vrijetijdsbesteding 
Versnelde bloedcirculatie, hogere 
zuurstoftoevoer en spieractivering 
zorgt voor een betere prestatie, meer 
uithoudingsvermogen en kortere her-
steltijd.
Sport steunkousen met een afne-
mend drukgradiënt richting het hart 
worden aanbevolen voor gezonde 
benen en benen met een vaat-
aandoening.

©ClaudiaKoch

Active in the job
Mensen met een zittend of sta-
and beroep hebben na een lange 
werkdag vaak last van vermoeide, 
pijnlijke benen. COMPRESSANA 
steunkousen voorkomen effec-
tief deze en andere problemen. 
Vanaf nu kunt u uw werk langer 
volhouden met gevitaliseerde 
benen.

UWE ENERGIEBOOSTER.

GEDURENDE DE HELE DAG.
VOELBARE ONDERSTEUNING

MEER PRESTATIES TIJDENS SPORTEN.

Goedgekeurde ‚geneesmiddelen‘ 
voor uw benen voor in de vrije tijd, tijdens 

het sporten en op het werk



FUNCTIONELE ONDERSTEUNENDE KNIEKOUSEN 
IDEAAL VOOR DAGELIJKS GEBRUIK VOOR OP REIS

De nieuwste generatie garens combineren functie met onzicht-
baar ondersteunend effect. Tegelijkertijd zorgen de kousen voor 
een maximaal draagcomfort door de combinatie van natuurlijke 
en hightech-draden.

Innovatief natuurlijk – natuurlijk innovatief
Therapeutisch werkzame zilverdraad, vocht- en temperatu-
urregulerende Coolmax of heerlijk zacht microkatoen zijn drie 
voorbeelden van een groot assortiment hightech-draden. In 
combinatie met natuurlijke draden, bijv. huidvriendelijk katoen 
of warme wol, bieden de steunkousen een uniek draagcom-
fort en uitstekende draageigenschappen.

Ondersteun uw benen
Draagcomfort en karakteristieke producten van de TWIST-
serie komen overeen met de behoeften van moderne, ruim-
denkende mensen. De look volgt de laatste mode. Tijdens 
sporten, werken en in de vrije tijd kunnen de producten 
perfect worden gecombineerd met moderne, smartcasual en 
comfortabele kleding. Natuurlijk zijn deze producten unisex, 
d.w.z. ze zijn geschikt voor vrouwen en mannen.

Verzorgende beenmode
De combinatie van ondersteunend effect en functie creëert 
zelfs meer mogelijkheden. Naast kousen die vaataandoe-
ningen voorkomen, bieden we met Compressana Sport en 
Actief compleet nieuwe speciale sokken en kousen voor 
sport en werk en vrije tijd. Ze stabiliseren en ontlasten de 
gewrichten of activeren de spieren en bloedcirculatie en kun-
nen mogelijk zelfs het risico op letsel verminderen.



Product Maat Art.Nr. Kleuren

aktiv 
sokken voor sport en vrije tijd met stimulerend 
en ondersteunend effect voor voet en enkel

I-V
36-46 2009

Steunsokken met katoen
• stimulerend en ondersteunend effect voor voet en enkel 
• voor comfortabele en veilige ondersteuning tijdens werken, sporten 

en in de vrije tijd
• kan zwellingen tegengaan en pijn verzachten
• voor werk, sport en recreatie
• zacht en comfortabel op de huid

 Ondersteuningsklasse III forteca. 18 mmHg

aktiv
COMPRESSANA

white vanilla blackdarkblue

36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
3½ - 5 5 - 6½ 6½ - 8 8 - 9½ 9½ - 11

              Maten aktiv XS / I S / II  M / III L / IV XL / V

Schoenmaat ca.

Materiaalsamenstelling

58% katoen, 26% polyamide, 16% elastaan



TWIST+TWIN kniekousen zijn gemaakt van hoogwaardig katoen en overtuigen door hun sportieve ele-
gante look. TWIST+TWIN kniekousen kunnen bij alle gelegenheden worden gedragen zoals op het werk 
of in de vrije tijd, ook zijn het ideale reiskousen. Het speciale actief ondersteunende effect ontwikkelt een 
voelbare verzachtende werking.

open 
teenstuk

TWIST is ook verkrijgbaar in 
Trendcolours maat 36-46 (I-V):

Wollig, zacht, comfortabel en tegelijkertijd effectief 
en duurzaam. Hoogwaardig, duurzaam en kleurvast 
door geverfde katoenen garens. Ook voor sportieve 
records en voor regeneratie.
• extra sterk ondersteunend effect

  T W I N
COMPRESSANA

Product Maat Art.Nr. Kleuren

TWIN kniekousen 
gesloten teenstuk met katoen

I-VI
35-48 2315

TWIN kniekousen
open teenstuk met katoen

I-VI
35-48 2316

 Ondersteuningsklasse IV sterkca. 21 mmHg

TIP 
open teenstuk

• sportief, mooi en elegant
• luchtig en licht
• zacht en glad

  T W I S T
COMPRESSANA

Product Maat Art.Nr. Kleuren

TWIST kniekousen 
met katoen

I-VI
36-48 2015

 Ondersteuningsklasse IIIforteca. 18 mmHg

Reiskousen
travel stockings

bas de voyages
calze da viaggio

1   ddni.efpm̈urtsesieR mm56x5,872 elorednaB 21.10.15   15:06

Reiskousen
travel stockings

bas de voyages
calze da viaggio

1   ddni.efpm̈urtsesieR mm56x5,872 elorednaB 21.10.15   15:06

caramel

caramel

black

black

black

graphite

choco darkblueanthracitewhite vanilla

aubergine petrol

36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48

          Maten TWIST XS / I S / II M / III L / IV XL / V XXL / VI
Schoenmaat ca.

3½-5 5-6½ 6½-8 8-9½ 9½-11 11-12½

35-38 37-40 39-42 41-44 43-46 45-48

            Maten TWIN XS / I S / II M / III L / IV XL / V XXL / VI

Schoenmaat ca.

3-5 4½-6½ 6-8 7½-9½ 9-11 10½-12½

Materiaalsamenstelling

65% katoen, 22% polyamide,13% elastaan

Materiaalsamenstelling

58% katoen, 26% polyamide, 16% elastaan



Kniekous met wol
• warm ondersteunend effect tegen 

koude voeten
• zacht en comfortabel op de huid

• merinowol en Thermolite
• voor vrouwen en mannen

  T H E R M O  l i t e
COMPRESSANA

ca. 16 mmHg

Kniekous met X-Static
 • antimicrobieel, antibacterieel, 

schimmel- en geurremmende vezel
• verlicht pruritus (jeuk)
• vochtgeleidend

• temperatuurregulerend
• antistatisch
• geen schurende naad

  X - S T A T I C
COMPRESSANA

Product Maat Art.Nr. Kleuren

 Ondersteuningsklasse III forteca. 18 mmHg

X-STATIC
kniekousen met zilverdraad

I-V
36-46 2215

black

Product Maat Art.Nr. Kleuren

THERMO lite
kniekous met wol

I-V
36-46 2415

vanilla blackdarkblue

36-38 38-40 40-42 42-44 44-46

             Maten X-STATIC XS / I S / II M / III L / IV XL / V

Shoe Maat ca.
3½-5 5-6½ 6½-8 8-9½ 9½-11

36-38 38-40 40-42 42-44 44-46

Maten THERMO lite XS / I S / II M / III L / IV XL / V

Schoenmaat ca.

3½-5 5-6½ 6½-8 8-9½ 9½-11

gevoelige
huit &

       voeten

voor

kou
benen &

       voeten

tegen

 Ondersteuningsklasse III forte

NIEUW

Materiaalsamenstelling

54% polyester, 34% polyamide,
6% X-Static/zilver, 6% elastaan

Materiaalsamenstelling

46% wol (merinowol), 42% polyamide, 
8% elastaan, 4% Thermolite (PES)

THERMO lite kniekousen combineren ondersteuning met 
comfortabele warmte. De hoge kwaliteit en zachte merinowol 
zorgen voor een aangenaam gevoel op de huid. Ideaal voor 
een gevoelige huid en ook voor benen en voeten die gevoelig 
zijn voor kou.



POWER SOCKS

COMPETITION
+  hygiëne en comfort
+  superfijn en fluweelzacht
+  geurloos!

ALLE SEIZOENEN

SUPPORT
COOLMAX

+  houdt koel en droog 
+  vochtafstotend 
+  sneldrogend
+  licht draagcomfort

ZOMER & INDOOR

INVERNO
MERINOWOL 

& ZIJDE

+ warmte en comfort  
+  vochtabsorberend en 

ademend  
+  ook geschikt voor ski-

schoenen
+ fluorescerend en 

reflecterend

WINTER

    voor
DAMES &

   HEREN

Geïnspireerd door topatleten wordt de 
populariteit van sportsokken met compres-
sie ook steeds groter onder recreatieve 
sporters. In talrijke positieve veldverslagen 
melden sporters minder vermoeidheid, 
betere prestaties en snellere regeneratie. 
COMPRESSANA power sokken kunnen 
zwellingen, krampen, letselgevoeligheid, 
pijn, enz. verminderen.

Het triatlonteam van 
TUS Griesheim is 
enthousiast over de 
POWER SOCKS

C O M P R E S S A N A

BACTERIOSTATISCHE 
TECHNOLOGIE



SPORT

Product Maat Art.Nr. Kleuren

SPORT SUPPORT 
Sport kniekousen met 
Coolmax

II-V
35-48 2005

white black

compressieve ondersteuning 
ca. 18 mmHg

POWER SOCKS

35-38 39-42 43-45 46-48
2½ - 5 6 - 8 9 - 10 11 - 12½

Maten SPORT SUPPORT  S / II M / III L / IV XL / V

Schoenmaat ca.

SUPPORT
    voor

DAMES &
   HEREN

compressieve ondersteuning
ca. 18 mmHg

Product Maat Art.Nr. Kleuren

SPORT INVERNO
Sport kniekousen met 
wol-zijdemix

II-V
35-48 2550

black/
neonred

silver/
neonblue

35-38 39-42 43-45 46-48
2½ - 5 6 - 8 9 - 10 11 - 12½

         Maten SPORT INVERNO  S / II M / III L / IV XL / V

Schoenmaat ca.

INVERNO
SPORT
POWER SOCKS

ZOMER &
INDOOR

WINTER

Materiaalsamenstelling

46% polyamide, 44% Coolmax (PES), 10% elastaan

Materiaalsamenstelling

46% polyamide, 30% wol (merinowol), 
16% elastaan, 6% zijde, 2% polyester fluorescerend16% elastaan, 6% zijde, 2% polyester fluorescerend

©ClaudiaKoch

fluorescerend 
& reflecterend



SPORTSPORTSPORT
36-38 38-40 40-42 42-44 44-46

3½ - 5 5 - 6½ 6½ - 8 8 - 9½ 9½ - 11

Kniekousen / 
sokken  XS / I S / II M / III L / IV XL / V

Schoenmaat ca.

slim / smal normaal
groot / stevig 

gebouwd
> 150 > 170 > 185

Tubes  XS-S / II M / III L-XL / IV

Lichaamsomvang 
ca.

ALLE SEIZOENEN

SPORT
POWER SOCKS

COMPETITION

compressieve ondersteuning-
ca. 21 mmHg

SPORT COMPETITION Tubes
Tubes met microvezel

II, III, IV
XS/S, 

M, L/XL
2511

SPORT COMPETITION Sokken
Sportsokken met microvezel

I-V
36-46 2519

black

black

SPORT COMPETITION Kniekousen
Sport kniekousen

I-V
36-46 2525

Product Maat Art.Nr. Kleuren

SPORT COMPETITION PC Sokken
Sokken met tape voor gecontroleerde 
pronatie

I-V
36-46 2520

black

anthracite darkblue black

NIEUW

NIEUW

Kniekousen: 40% Q-Skin (PA) bacteriostatisch, 
37% polyamide, 18% elastaan, 5% katoen

Tubes: 42% polyamide, 40% polyester bacteriosta-
tisch, 18% elastaan

Maten SPORT COMPETITION

Materiaalsamenstelling

Sokken: 55% polyester bacteriostatisch, 36% polya-
mide, 9% elastaan

PC sokken: 53% polyester bacteriostatisch, 35% polya-
mide, 12% elastaan



SPORTSPORT
ALLE

SEIZOENEN

+  hygiëne en comfort
+  superfijn en fluweelzacht
+  geurloos!
+  ademende verstevigde zool met katoen

+  flexibeler en meer bewegingsvrijheid
+  fantastische prestatie afhankelijk van de situa-

tie en het type sport  
+  kan perfect worden gecombineerd
+  zeer eenvoudig aan- en uittrekken

Ontlastende en prestatiebehoudende compressiesokken met 
geïntegreerde banden voor duursporten bij overpronatie (pes 
valgus)

SPORT
POWER SOCKS

COMPETITION

TUBES & SOKKEN

KNIEKOUSEN

PRONATIECONTROLE SOKKENSPORTSPORT
NIEUW

Niet-hechtende banden die op de sokken zijn gelast, stimu-
leren de spieren en stabiliseren de voet driedimensionaal in 
lengte- en dwarsrichting. De krachten die bij zware belasting 
optreden worden zodoende beter geabsorbeerd en afgeleid. 
Bij sommige sporten kan voetcorrectie met tapes en com-
pressie ook het draagcomfort in schoen of laars verhogen.



TYPE

HAMMER
TEEN

TYPE

HALLUX
VALGUS

TYPE             
PES
VALGUS
PRONATIE-
CONTROLE

TYPE

HALLUX
VALGUS
+PLUS

TABI SOKKEN MET TAPES AAN DE 
BINNENKANT

TAPE
SOX
CORRECTION

NIET-HECHTENDE HUIDVRIENDELIJKE 
TAPELUSSEN

TAPE
LOOPS
CORRECTION

Afwijkende stand 
van de kleine teen 
in geval van een 
hamerteen

Afwijkende stand 
van de middenvoet 
in geval van een pes 
valgus

Afwijkende stand 
van de grote teen 
in geval van een 
hallux valgus

Ernstige afwijkende 
stand van de grote 
teen gecombineerd 
met pes valgus



TAPE SOX zijn Japanse tabi sokken met aparte 
teengedeeltes of speciale sokken met geïnte-
greerde niet-hechtende en huidvriendelijke tapes.
De huidvriendelijke TAPE LOOPS zijn vastgehecht 
aan de sok voor de correctie van een hallux valgus en 
hamerteen. COMPRESSANA TAPE SOX en LOOPS 
combineren de voordelen van conservatieve behan-
delopties zoals fysiotherapie met kinesiotaping om een 
verkeerde stand van de voet of tenen te compenseren. 
Ze veroorzaken geen bijwerkingen. Ze kunnen langdurig 
worden gebruikt voor functionele problemen. Dit zijn 
onder andere: knobbels, platvoeten, spreidvoeten en 
hamertenen. De preventieve, therapeutische en corrige-
rende toepassing van tape sokken kan verslechtering en 
daaruit voortkomende klachten zoals pijn in de voeten en 
gewrichten of osteoartritis in het gewricht van de grote 
teen tegengaan.
Preventief: De COMPRESSANA TAPE SOX en LOOPS 
kunnen worden gedragen als voorzorgsmaatregel als u 
een bestaande of zich ontwikkelende misvorming van de 
tenen hebt. 
Postoperatief: Na een operatie van knobbels of hamer-
tenen, kunnen tape sokken een succesvol operatiere-
sultaat ondersteunen door compensatie van lokale 
scheefstanden.
De corrigerende sokken bieden verlichting 
en ondersteuning bij plat- of spreidvoeten.

Materiaalsamenstelling TAPE SOX

HALLUX VALGUS / HAMMERTEEN:
90% katoen, 9% polyamide, 1% elastaan

HALLUX VALGUS+ PLUS:
88% katoen, 9% polyamide, 3% elastaan 

PES VALGUS:
45% polyester, 44% katoen, 9% polyamide, 
2% elastaan

Materiaalsamenstelling TAPE LOOPS

50% polyurethaan, 37% polyamide, 
13% elastaan

Product Kleuren Maat / 
schoenmaat Art.Nr. Correctie-

graden

TAPE SOX
Type Hallux valgus (knobbels)

I – VII 

33 – 46

3101
3102
3103

Gemakkelijk
Medium 
Krachtig

TAPE SOX
Type Hallux valgus + Plus 
pes valgus correctie

II – VII 

35 – 46
3133 Krachtig

TAPE SOX
Type Hammerteen

II – VII 

35 – 46
3113 Krachtig

TAPE SOX
Type Pes valgus (pronatiecontrole)   

K1 – VII

29 – 46
3123 Krachtig

black

blackwhite blue

black

black

TAPE LOOPS
Hallux valgus, Hammerteen 31 – 48 3150 Krachtig

TAPE LOOPS
Pes valgus (pronatiecontrole)
leverbaar in de loop van 2020

29 – 46 3160 Medium

TAPE LOOP
Duim/duimzadelgewricht met oprolbare lus 
en aanpasbare band voor links en rechtst

II / S/M 
IV / L/XL

3190 left
3190 right Variabel

ocean make-up diamond

ocean make-up diamond

ocean make-up diamond

LATEX

Schoen Maat ca. 31-32 39-4033-34 41-4235-36 43-4437-38 45-46 47-48
K/10,5-11,5 K/12-13,5 5,5-6,51-1,5 7-82-3,5 8,5-9,54-5 10-11 11,5-12,5

29-30

Maat K1 K2 IVI VII VIIII VII VIII

NIEUW



Gezondheidssokken
Voetverzorging voor onderweg!

GoWell gezondheidssokken zijn geen gewone sokken. Moderne draden, vooral de unieke X-Static 
zilvervezel, temperatuurregulerende 2-laagse werking en geavanceerde plush-padded technologie 
zorgen voor gezondheidsproducten die voldoen aan de hoogste eisen.

Zilver doodt veel bacterie- en schimmelsoorten en verlaagt de kans op infecties..

Therapeutisch comfort voor gevoelige voeten

· drukgevoelige voeten en kwetsbare drukpunten
· voeten met misvormingen en vergroeiingen
· voetverlengingen, bijv. dragers van een orthese 

De GoWell-serie biedt oplossingen en verlichting voor alle pijnlijke, ongezonde en problematische 
voeten. De hoogwaardige gezondheidssokken van GoWell zijn “Made in Germany”.

· koude voeten
· voettranspiratie, voetluchtjes, 
schimmels, bacteriën

MED Soft Cotton

MED Soft

Met de hand gemaakt 
teenstuk voor maximaal 
comfort

Perfecte, schuurvrije 
pasvorm tot aan 
de tenen

Flexibel 
voetdeel voor 

voetverlengingen

Zeer flexibele schacht en 
niet-knellende boord

Product Kleuren Maat Art.Nr.

MED Soft Cotton
Fijne, zachte, spe-
ciale sok zonder 
compressie

I 36/38
II 38/40
III 40/42
IV 43/45
V 46/48

3010

Huid- en budgetvriendelijke sokken met natuurlijke draden

Geschikt voor diabetici en mensen met reuma – goed voor de aderen

nature*black white*dark 
blue

* kookvast 90° C

Materiaalsamenstelling

97% katoen, 3% elastaan

prijsvoordeel

2 paar
set van 2



MED Multi

          Kussentjes op de 
      drukgevoelige delen      
  (tenen, boog, wreef, enkel 
en de hiel)

Actieve temperatuurregulerende 
en vochtafvoerende 

2-laagse technologie

Platte teennaad op 
de buitenkant

Ventilerende gepolsterde zool

Extreem uitrekbaar 
voetdeel voor grote 
voetverlengingen

Zeer flexibele 
schacht en boord

Geschikt voor diabetici en mensen met reuma

Product Kleuren Maat Art.Nr.

MED Multi
Drukverlichtende, 
zeer flexibele, 
medisch multi-
functionele sok

II 35/38
III 39/42
IV 43/45
V 46/48

3015

Droge voeten, wollig en zeer licht door het gebruik van polycolon en katoen

blackdark-
blue

grey
mottled

75% katoen, 12% polypropyleen, 8% polyamide, 5% elastaan

  Materiaalsamenstelling

Product Kleuren Maat Art.Nr.

MED Thermo
Drukverlichtende, warme 
en gepolsterde speciale 
medische sok, zeer goed 
aanpasbaar

II 35/38
III 39/42
IV 43/45
V 46/48

3115

Droog, warm en wollig door het gebruik van wol en X-Static

Actieve temperatuurregulerende 
en vochtafvoerende 

2-laagse technologie

Platte teennaad 
op de buitenkant

Hitte reflecterende, ventilerende gepolsterde 
zool met X-Static/Coolmax en wol

           Zeer effectieve 
warmte-isolatie door 
het gebruik van 
merinowol

Uitrekbaar voetdeel 
voor grote 
voetverlengingen

Zeer flexibele 
schacht en boord

nature
mottledanthracite

Geschikt voor diabetici en mensen met reuma

MED Thermo

Product Kleuren Maat Art.Nr.

MED X-Static
Fijne speciale medische sok, 
biedt bescherming met bio-
logische werking door zuiver 
zilver

I 36/38
II 38/40
III 40/42
IV 43/45
V 46/48

3007

Temperatuur- en vochtregulatie door X-Static Coolmax
Temperatuur- 

   en vochtregulerend; 
Zomer: voert warmte af - 
Winter: reflecteert warmte

        Flexibel voetdeel 
voor voetverlengingen

Antistatisch

Met de hand 
gemaakt teenstuk 
voor maximaal 
comfort

Antimicrobieel, 
schimmel- en 

geurremmende vezel

Zeer flexibele 
schacht en boord

black

Antimicrobieel voor een gezond 
voetklimaat, geschikt voor diabetici en mensen met reuma

MED X-Static
Speciale sok met zilverdraden

Materiaalsamenstelling

Materiaalsamenstelling

60% katoen, 20% polyester, 15% polyamide, 3% elastaan, 2% X-Static / zilver             

64% polyester, 21% katoen, 8% X-Static / zilver, 4% elastaan, 3% polyamide

          Kussentjes op de 
      drukgevoelige delen      
  (tenen, boog, wreef, enkel 
en de hiel)



Basislaag en fixatie voor modulaire behandeling van wond en huid

I N T R AI N T R A
C O M P R E S S A N A

Toepassingsgebied:

• Fixatie van wondverband voor de behandeling van kleine huidletsels

• Slipvaste fixatie van medische pads, inlays voor de bescherming tegen druk en pads voor 
de behandeling van medisch en anatomisch complexe situaties bij de voet, de enkel of 
het onderbeen.

• In combinatie met vlak- of rondgebreide compressiekousen, medische drukpads en 
wondverband voor de modulaire behandeling van ulcus cruris

• Voor patiënten met een gevoelige huid om onder compressiekousen en ondersteunende 
medische hulpmiddelen te dragen

• Dankzij de hoge flexibiliteit vooral geschikt om bij sokken/kniekousen te dragen indien 
sprake is van gevoeligheid, misvorming, hechtingen, grote been- of voetomvang enz.

• Teenstukken (teenondersteuning of teenbescherming) ideaal voor de ondersteuning van 
de ruimte tussen de tenen of voor de combinatie met compressie of steunsokken met een 
open teenstuk. 

• Om zowel de voet als het been te beschermen tegen schuren en wrijven, wordt aanbevo-
len COMPRESSANA INTRA onder sokken/kousen te dragen. Hierdoor kunnen de effecten 
van mechanische invloeden bijv. blaren en zweren worden voorkomen. In combinatie 
met Thermo steunkousen/sokken of andere wollen producten bieden ze een optimale 
bescherming tegen kou en mogelijk allergische reacties die worden veroorzaakt door wol-
len producten.

 De X-static vezel en het Argentex-garen bezitten een laagje zuiver zilver, dat vast met het 
oppervlak van de textielvezel verbonden is. Het zilver is geïntegreerd in de binnenkant 
van het breiwerk dat dicht tegen de huid aan zit en heeft rechtstreeks effect op de huid. 
Dankzij de fijne en speciale vezelstructuur is COMPRESSANA INTRA extreem zacht, glad 
en nog belangrijker buitengewoon huidvriendelijk. 

Zilverdraad worden gebruikt voor een gevoelige, geïrriteerde en ontstoken huid en ook bij 
chronische huidaandoeningen. Wanneer de vezel in contact komt met de huid worden de 
zilverionen actief en reageren met het eiwit van de bacterie of schimmel en veroorzaken zo 
een antimicrobieel effect. Zilver verlaagt de geurvorming. Bovendien helpt het uitstekende 
geleidingsvermogen bij de thermoregulatie en vermindert het de statische elektriciteit en ook 
de verspreiding van de elektrostatische lading.



INTRA halve teensok, 
open teenstuk

INTRA basislaag sok 
X-Static

INTRA teensok, 
gesloten teenstuk

Product Kleur Maat Art.Nr.

INTRA teensok, gesloten teenstuk met voorvoetsteun 
om de symptomen van hallux valgus te verlichten white één maat 0090

INTRA halve teensok, open teenstuk white één maat 0095

INTRA basislaag sok X-Static silver één maat 0094



• vitaliseert en versterkt de aderen 
• verfrist en verkoelt de benen
• voedt en hydrateert
• medicinale plantenextracten van 

de paardenkastanje, salie, smeer-
wortel en toverhazelaar

• verzorgend complex met teunis-
bloem- en abrikozenpittenolie

• ook aanbevolen voor de benen tij-
dens de ZWANGERSCHAP

Voor een eenvoudigere toepassing en voor ondersteuning van patiënten in hun 
dagelijks leven biedt COMPRESSANA speciale bijbehorende accessoires.

PRACTISCHE ACCESSOIRES

COMPRESSANA 
SKIN PROTECT
Intensieve verzorgings- 
en herstellende crème
Huidregeneratie en acute 
verzorging van geïrriteerde, 
gevoelige plekken op de huid, 
zelfs indien er sprake is van 
vaataandoeningen. De anti-
microbiële werking van zilver 
verlaagt de kans op infectie. 
Het herstellende complex kan 
ontsteking, irritatie enz. tegen-
gaan en bevordert de huidregeneratie.

Voor regelmatig gebruik. Speciaal na het dragen van 
steun- en compressiekousen, speciaal aanbevolen voor 
een geïrriteerde huid. Ook geschikt voor neurodermitis en 
diabetici.
Ingrediënten: water, caprylic/caprinetriglyceride, panthenol, glycerine, penty-
leenglycol, polyglyceryl-3 methylglucose-distearaat, zinkoxide, glycerylstearaat, 
stearylalcohol, tocoferol, zilver, citroenzuur

Product Art.Nr.

SKIN PROTECT Tube 75 ml 0757

SKIN PROTECT Mini-tube 10 ml 0756

COMPRESSANA ANTI-JEUK SPRAY
Het actieve ingrediënt polidocanol kalmeert de huid en kan de jeuk een aantal 
uur voorkomen. De spray hydrateert en heeft een antimicrobieel effect tegen 
overmatige bacteriegroei en sporevorming. Ontsteking door krabben wordt 
voorkomen.

Het kan een aantal keren per dag op de aangetaste huid worden aangebracht of direct 
op de steun- en compressiekousen. Het wordt geabsorbeerd zonder resten of vlekken 
achter te laten. De spray kan apart worden gebruikt of samen met een crème of lotion.

Ingrediënten: water, butyleenglycol, Laureth-9, chloorhexidinedigluconaat

Product Art.No

ANTI-JEUK SPRAY Spray 150 ml 0583

ANTI-JEUK SPRAY Spray 50 ml 0580

NIEUW

NIEUW

COMPRESSANA TONIC

Product Art.Nr.

TONIKUM Spray 200 ml 0953

TONIKUM Spray 50 ml 0952

De tonic combineert bewezen middelen 
voor de aderen en duurzame verzorgende 
stoffen voor de creatie van een unieke en 
zeer verdraagzame compositie. In combi-
natie met steun- en compressiekousen kunnen de bloed- en 
microcirculatie worden verbeterd. Gebruiksvriendelijk! Kan 
ook direct op de kousen worden gespoten.
Ingrediënten: water, alcohol denat, glycerine, PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie, 
natriumlactaat, menthol, melkzuur, Hamamelis virginiana bladextract, Litsea cubeba 
fruitolie, Oenothera biennis olie, Prunus armeniaca pittenolie, Symphytum officinale 
wortelextract, Aesculus hippocastanum zaadextract, kamfer, Juniperus oxycedrus 
houtolie, linalool, geraniol



COMPRESSANA 
HYDRO LOTION
Voor een betere tolerantie en 
betere greep van de kousen. 
Ook geschikt voor toepassing in 
het gebied van het boord of de 
siliconenrand van de kous. 
Geschikt voor en na het dragen 
van steun of compressie kousen.

Directe verzorging tegen jeuk en voor 
bescherming tegen irritaties. Kalmeert 
de gevoelige huid bij mechanische 
irritaties en wrijving. Verbetert de huid-
regeneratie en zorgt voor langdurige 
hydratatie. 
Ingrediënten: Water, caprylic/caprinetrigly-
ceride, glycerine, pentyleenglycol, polyglyceryl-3 
methylglucosedistearaat, Laureth-9, stearylalcohol, 
glycerylstearaat, zinkoxide, tocoferol, citroenzuur, 
xanthaangom

Product Art.Nr.

HYDRO LOTION Fles 200 ml 0920

HYDRO LOTION 50 ml Airless-Spray 0951

Product Art.Nr.

DERMA LOTION Fles 500 ml 0950

DERMA LOTION Fles 125 ml 0925

COMPRESSANA 
DERMA LOTION 
Zeer sterk verzachtend 
middel en huidbescherming 
voor spataderen, lipoedeem, 
lymfoedeem en huidaandoe-
ningen.

De lotion heeft een sterk en lang-
durig vochtinbrengend vermogen. 
Beschermt de huid, houdt hem 
soepel en stevig en voorkomt 
irritatie en jeuk. Voor regelmatig 
gebruik na het dragen van steun- 
en compressiekousen. 
Ingrediënten: water, isopropylpalmitaat, cap-
rylic/caprinetriglyceride, butyleenglycol, ureum, 
diisostearoylpolyglyceryl-3 dimeer-dilinoleaat, 
dimethicone en dimethiconol, magnsiumsulfaat, 
gehydrogeneerde ricinusolie, Cera alba, fenylpro-
panol, tocoferol, bisabolol, Backhousia citriodora 
bladextract, citral

COMPRESSANA VLIES
Praktische verzorgende tissues voor huid en band

Compressana VLIES wordt gebruikt voor de verzorging 
van de huid onder de compressiekleding, zelfs in het 
gebied rond de band, en voor het reinigen van de silico-
nenlaag indien nodig. De vloeistof van de verzorgende 
tissue beschermt de gevoelige huid tegen irritaties, 
verzacht de jeuk, hydrateert en verwijdert huidschilfers. 
Huidirritaties worden voorkomen. Het zorgt ook voor 
een betere grip en pasvorm van steunkousen en voor-
komt het wegglijden. 
Kan worden gebruikt 
voor, tijdens en na het 
dragen van steunk-
ousen.
Ingrediënten: water, caprylic/
caprinetriglyceride, pentyleengly-
col, Laureth-9, PEG-40 gehydro-
geneerde ricinusolie

Product Art.Nr.

VLIES verzorgende tissues in zakjes, 
set van 10 0954

COMPRESSANA VENEN BALSEM
De venenbalsem beschermt en voedt de huid en 
zorgt voor een comfortabel en fris gevoel voor en 
na het dragen van steunkousen.

Absorbeert snel en laat geen resten achter. Geselecteerde 
natuurlijke ingrediënten (paardenkastanje, vloeibaar 
arnica-extract en essentiële oliën zoals eucalyptus, kamfer 
en rozemarijn) zorgen voor extra ondersteuning en huid-
verzorging bij aderaandoeningen.
Ingrediënten: water, vloeibaar 
paraffi ne, isopropylalchol, caprylic/
caprinetriglyceride, glycerine, ureum, 
cetearylalcohol, ammoniumacrylo-
yldimethyltauraat/Vp copolymeer, 
trilaureth-4 fosfaat, polyglyceryl-
2-sesquiisostearaat, Eucalyptus glo-
bulus olie, dimethicon, kamfer, Arnica 
montana-extract, Aesculus hippo-
castanum zaadextract, fenoxyethanol, 
ethylhexylglycerine

Product Art.Nr.

Venenbalsem Potje 125 ml 0104

Venenbalsem Mini-tube 50 ml 0113



Modieuze korte sokken. Aangetrokken over 
steunkousen/maillots zorgen enkelsokken voor 
warme voeten in het koude seizoen en bescher-
men ze het mesh tegen schade dat ontstaat 
door schoeisel of kleine steentjes.

· lage sokken met een optimaal draagcomfort 
· platte niet-knellende elastische band bij de boord
· bijzonder flexibel en zacht
· ademend, niet volumineus
· comfortabeler dan schoenen blootsvoets dragen
· beschermt kostbare steunkousen tegen bescha-

diging in het voetdeel
· creëert een gezond en comfortabel klimaat in de 

schoen
· kan blaren voorkomen

Enkelsokken met wol Enkelsokken met katoen Kousenvoetjes met 
katoen

Kousenvoetjes
met katoen, zijde
(60% katoen, 40% PA)

35-38

39-42

1005

Product Kleuren Maat Art.Nr.

Enkelsokken
met wol
(80% wol, 20% PA)

anthracite

35 – 38 1003

39 – 42

43 – 45

Enkelsokken
met katoen
(98% katoen, 2% EA)

nature

35 – 38 1004

39 – 42

43 – 45

black

35 – 38

39 – 42

43 – 45

Enkelsokken en kousenvoetjes
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