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Ce va provoacă cea mai mare bucurie după o zi lungă de muncă? 

Restaurantul italian din colţul străzii, o plimbare relaxantă de seară 

sau simplul fapt că vă puteţi relaxa, ridicându-vă picioarele?  

Pentru mulţi dintre noi ultima variantă face parte din programul 

serii, nu din comoditate, ci pentru simplul fapt că picioarele sunt 

prea obosite pentru plimbări.

Dacă pentru picioarele dumneavoas-
tră fiecare pas a devenit un calvar.

Nu riscaţi când vine vorba de sănătatea 
dumneavoastră. 

Afecţiunile venoase pot lovi pe oricine. Munca sedentară sau în poziţie 
verticală, sarcina, ereditatea dar şi un stil de viaţă nesănătos măresc 
riscul de a te îmbolnăvi grav. Aici puteţi verifica dacă următoarele 
constatări corespund stării dumneavoastră: 

•  Aveţi antecedente de afecţiuni venoase în  
familia dumneavoastră?

•  Aţi fost sau sunteţi însărcinată sau folosiţi contraceptive orale?

•  vă simţiţi picioarele deseori grele şi obosite, aveţi  
cârcei sau resimţiţi disconfort?

•  Sunt deja vizibile schimbări exterioare la picioare  
(telangiectazii, varice, pigmentări ale pielii, eczeme)?

• Sunteţi supraponderal/ă?

• Sunteţi fumător/oare?

•  Aveţi o muncă sedentară, staţi mult timp in picioare  
sau ridicaţi greutăţi?

• Faceţi sport în mai puţin de două zile pe săptămână?

Fiecare întrebare la care aţi răspuns afirmativ creşte riscul 
îmbolnăvirii. Faceţi-le o favoare picioarelor dumneavoastră şi  
luaţi în serios primele semne şi factori de risc şi consultaţi medicul.

Împrejurări mai deose-
bite şi pentru picioare.

În timpul sarcinii volumul de sânge 

se măreşte cu 20 %, ceea ce înseamnă 

că: venele sunt mai solicitate.  

Fiecare a doua femeie însărcinată 

suferă de varice. Prevenirea timpurie 

şi regulată trebuie să fie valabilă şi 

pentru picioare.
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80 % din sângele nostru se află în vene.  

Ele transportă sângele din întregul organism la 
inimă şi la plămâni, unde este alimentat cu 
oxigen. Acest circuit se repetă zilnic de 
 aproximativ 1.500 de ori.  
De aici rezultă 7.000 de litri pompaţi/zi – 
o  întreagă încărcătură a unui autocamion. 

Venele trebuie să dea cel mai mare randament.

Cauze precum lipsa de mişcare, ereditatea 
sau dereglările hormonale pot duce la o 
dilatare a venelor. Valvele nu se mai închid 
bine iar sângele nu mai poate fi pompat în 
totalitate către inimă.

rezultatul: Stagnarea sângelui în vene. 
E firesc ca picioarele să vă doară şi să dea 
senzaţia de greutate. De la ignorarea 
simptomelor până la extinderea bolii nu mai 
este decât un pas, asta deoarece stagnarea 
sângelui în picioare are efecte negative de 
lungă durată asupra porţiunilor sănătoase ale 
venelor.

venele picioarelor au cea mai grea sarcină. 

Pentru ca sângele să curgă în sens invers 
decât cel al forţei de gravitaţie, înapoi spre 
inimă, venele trebuie să lucreze mereu la cote 
maxime. Valvele fac ca sângele să nu circule 
înapoi.

Suferinţa neînţeleasă şi ignorată
Sensibilitatea venoasă
  
Picioare grele sau umflate seara sunt de cele mai multe ori primele 

semne care indică o sensibilitate venoasă. Vestea cea bună: tratate 

din timp simptomele pot fi ameliorate şi agravarea bolii poate fi 

prevenită. Însă puţini iau măsuri în privinţa aceasta.  

De aceea afecţiunile venoase reprezintă deja una din cele mai 

răspândite boli. Nouă din zece adulţi sunt afectaţi de această boală; 

fiecare a cincea femeie şi al şaselea bărbat suferă de această boală în 

stadiul ei cronic.  
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Cu tratamentul potrivit vă readuceţi 
picioarele la forma iniţială.

Afecţiunile venoase – 
Un pericol adesea subestimat.

Primele simptome ale 
apariţiei varicelor.

Semne exterioare ale 
unei inflamaţii.

Abces subcrural, 
stadiu avansat al unei 
îmbolnăviri venoase.

Afecţiunile venoase par aparent inofensive în stadiu incipient. 
 Primele simptome pot fi senzaţia de picioare grele, dureroase şi glezne 
umflate. Netratate, afecţiunile venoase se pot dezvolta rapid înspre 
varice. Aceşti noduli sau dilatări bolnăvicioase în pincipal ale venelor 
sistemului venos superficial se numesc în termeni medicali: varice.

Persoanelor care suferă de varice tind sa li se inflameze venele. 
Prin dereglarea fluxului sanguin în venele dilatate se poate ajunge 
la inflamarea pereţilor venoşi. Suprafaţa afectată este dureroasă, 
înroşită şi fierbinte.

Încetinirea fluxului sanguin în cazul afecţiunilor venoase favorizează 
coagularea sângelui şi măreşte astfel pericolul îmbolnăvirii de 
tromboză venoasă.

Adeasea în urma unei tromboze, dar şi ca rezultat al unei afecţiuni a 
 varicelor se poate ajunge la o îmbolnăvire venoasă cronică.

Fluxul sanguin defectuos în sistemul venos al picioarelor duce la o 
aprovizionare deficitară a corpului cu sânge.  
Urmările: pielea gambei capătă o culoare maronie, se subţiază şi 
 este expusă la infecţii. Micile răni nu se mai vindecă în totalitate. 
Rezultă un abces subcrural (Ulcus cruris), a cărui tratament este 
 dificil şi deseori de lungă durată.

Tratate din timp afecţiunile venoase se pot ameliora.  
De la apariţia primelor simptome ar trebui să deveniţi mai activ. 
 Medicul dumneavoastră specialist va analiza în detaliu aceste 
simptome. În funcţie de stadiul bolii se vor prescrie diferite tratamente:

În cazul terapiei laser peretele venos este distrus  
din interior cu ajutorul luminii laser şi vena afectată este permanent 
închisă.

obliterarea se foloseşte în cazul în care 
suferiţi de varice. Soluţia obliterantă se va 
injecta în vena afectată. Soluţia are un efect 
iritant asupra peretelui venos, rezultatul 
fiind închiderea acesteia. În unele cazuri 
 segmentele afectate de boală se pot îndepărta 
pe cale chirurgicală. 

Predispoziţia la îmbolnăvirea venoasă nu poate  
fi înlăturată. Cea mai eficientă măsură luată este prevenirea apariţiei 
bolii şi terapia de la primele simptome ale bolii cu ajutorul ciorapilor 
medicinali de compresie. Succesul metodelor enumerate mai sus este 
susţinut de terapia cu ciorapi medicinali de compresie.

 
 
 

O afecţiune venoasă în stadiu cronic nu mai poate fi tratată, 

ci doar ameliorată în desfăşurarea ei.

Bild: Deutsche Venen-Liga
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Multă mişcare şi un stil de viaţă sănătos sunt cea mai bună terapie 

pentru prevenirea afecţiunilor venoase cronice. Persoanele cu risc 

crescut de îmbolnăvire şi cu simptomele existente ale unei boli deja 

instalate, ar trebui să devină mai active şi să poarte în mod regulat 

ciorapi medicinali de compresie. Purtaţi cu cât mai devreme, cu atât 

mai bine, fiindcă o afecţiune venoasă avansată nu mai poate fi 

înlăturată.

Ciorapii medicinali de compresie – 
Calea mai comodă spre picioare 
mai sănătoase.

Se aşează perfect. 
Şi vă vin minunat.

compresia reprezintă o metodă simplă dar foarte eficientă în 

ameliorarea sau prevenirea afecţiunilor venoase. Ciorapii medicinali 

de compresie exercită o presiune foarte bine definită asupra 

picioarelor. În regiunea gleznei presiunea este cea mai mare, 

scăzând din intensitate în partea superioară a gleznei. Ei ajută 

venele în transportarea sângelui înapoi spre inimă.

Măsurare precisă 
cu Image 3D.

Sistemul nostru inovator de măsurare, Image 3D, vă garanteză ciorapi 

medicinali de compresie pefect adaptaţi corpului dumneavoastră, 

eficienţi şi care vi se potrivesc ca o mănuşă.  Specialistul vă măsoară 

digital picioarele – fără a le atinge – iar noi producem pe baza datelor 

ciorapii dumneavoastră medicinali de compresie.

Analizei ştiinţifice a miilor de aparate  

Image 3D i-a urmat o examinare şi 

prelucrare a acestor aparate. 

Rezultatul convingător:

Sistemul Pefect-Fit de la VenoTrain®.
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Ciorapii medicinali de compresie sunt eficienţi din punct de vedere 

medical. Ca şi însoţitor pe parcursul unei zile întregi ciorapii 

dumneavoastră ar trebui să poată face însă mai mult. Acordaţi atenţie 

pe lângă mărimea potrivită şi materialului care lasă pielea să respire şi 

care conţine microfibre. VenoTrain® vă oferă un sortiment diversificat în 

materie de ciorapi medicinali de compresie. 

Lăsaţi-va consiliat de specialistul dumneavoastră. 

Noul VenoTrain® 
Generaţia sistemul Perfect-Fit.

Ciorapi medicinali de compresie VenoTrain® –
Calitate la cel mai înalt nivel.

Ciorapii medicinali de compresie 

VenoTrain® sunt la fel de atrăgători şi 

comozi la purtare ca şi ciorapii 

obişnuiţi. Nu doar că arată bine, dar cu 

noul sistem Perfect-Fit ei vă vin ca şi 

croiţi pe dumneavoastră.

 

Cei 80 de ani de experienţă ai firmei Bauerfeind au fost de folos 

 pentru că produsele VenoTrain® înseamnă calitate la cel mai înalt 

nivel. Sistemul Perfect-Fit dezvoltat de Bauerfeind vă oferă o 

 flexibilitate mai mare la achiziţionarea unor ciorapi medicinali de 

compresie. Toate produsele corespund standardului Öko-Tex-100, 

poartă insigna CE pentru certificarea siguranţei şi îndeplinesc 

cerinţele legii produselor medicale.  

Ciorapii medicinali de compresie VenoTrain®  
de la Bauerfeind:  

• Compresie optimă cu eficienţă medicală 

• Confort sporit

• Potrivire perfectă                                                  

Sistemul 
Perfect-Fit 
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VenoTrain® soft: 

pentru un masaj fin

Ciorapul nostru clasic rerprezintă un etalon în cea ce priveşte confortul 

la purtare cu o reală eficienţă. 

Ţesătura sa vitalizantă menajează pielea şi masează fin picioarele 

stimulând circulaţia sângelui. Venele sunt susţinute  

şi înviorate.

Mijlocul auxiliar de aplicare VenoTrain®: 

simplu şi eficient

Mijlocul auxiliar de aplicare VenoTrain® dezvoltat de noi permite o 

îmbrăcare şi o dezbrăcare corectă a ciorapilor compresivi medicinali 

într-un timp scurt. Mijlocul auxiliar de aplicare este extrem de 

rezistent şi uşor de folosit. 

Seria de accesorii VenoTrain®: 

perfect dotată

Pentru a spori eficienţa tratamentului cu ciorapi compresivi medicinali vă 

oferim gama noastră de accesorii VenoTrain®.  Detergenţii de îngrijire, 

banda de gimnastică şi mănuşile din cauciuc pentru o îmbrăcare simplă. 

Aceştia vă uşurează manevrarea, oferă îngrijire ciorapilor dumneavoastră 

compresivi medicinali şi ajută terapia în mod eficient. 

VenoTrain® micro: 

o senzaţie plăcută de confort

Modernul ciorap compresiv medicinal cu factor de comoditate 

crescut se impune prin ţesătura sa cu un procent de aproximativ 

50 % microfibre şi garantează astfel 100 % confort la purtare. 

Datorită efectului său microComfort, pielea atinge numai 

microfibrele; ciorapul este perceput ca ceva moale şi plăcut, fiind în 

acelaşi timp şi permeabil.

Pe lângă modernele culori standard, încercaţi şi colecţia actuală a 

culorilor la modă de sezon!

 

VenoTrain® micro balance: 

îngrijire pentru picioare

Ciorapii compresivi medicinali pot extrage umiditatea de pe piele; 

picioarele se simt uscate şi pielea se întinde.

VenoTrain® micro balance este primul ciorap  

compresiv medicinal din lume care îngrijeşte  

şi protejează pielea în timpul purtării.

El este îmbogăţit cu o diversitate de substanţe de îngrijire active, 

care restabileşte echilibrul natural al umidităţii pe piele şi conferă 

picioarelor o senzaţie de supleţe. 

efect de  
îngrijire dovedit  

prin studii clinice 



businessdiscrétion

Sortimentul venotrain®:

•  Ţesătură vitalizantă 
şi care menajează 
pielea

•  Masează fin 
picioarele şi 
stimulează circulaţia 
sângelui

•  Tălpi confortabile, 
cu efect 
antibacterian
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VenoTrain® look, venotrain® micro, venotrain® micro balance, 
VenoTrain® champion şi venotrain® soft,: Ca măsuri preventive 
împotriva afecţiunilor venoase, pentru senzaţia de picioare obosite şi 
grele şi în caz de varice. De asemenea, pentru tratament postoperatoriu, 
după tratamente anti-varice, în timpul sarcinii sau şi în călătorii.

În cazul afecţiunilor venoase avansate vă recomandăm: venotrain® 
impuls+, venotrain® delight sau sortimentul de ţesături plate 
venotrain® curaflow, special pentru terapia Ulcus cruris: venotrain® 
ulcertec. Pentru alegerea ciorapilor compresivi medicinali, solicitaţi 
sfatul medicului dumneavoastră sau al distribuitorului.

•  Aproximativ 50 % 
microfibre

•  Material moale şi 
permeabil

•  Marcă de calitate 
pentru confort la 
purtare verificat

•  Tălpi confortabile, 
cu efect 
antibacterian

•  Ciorap bărbătesc 
modern şi elegant, cu 
un confort maxim la 
purtare

•  Combinaţie specială de 
materiale din bumbac 
şi fibră Tactel®

•  Rezistenţă la solicitări 
şi uşor de îngrijit

•  Pentru călătorii şi 
business

•  Structură specială a 
materialului 

• Aspect strălucitor
• Uşoară transparenţă

•  Transparenţă 
ridicată

• Uşor şi plăcut

compresie uşoară până la medie

Sistem perfect-Fit

•  Cu substanţe de 
îngrijire active

•  Susţine echilibrul 
natural al umidităţii 
pielii

•  Reduce senzaţia 
de tensionare şi 
uscarea pielii

•  Punere şi scoatere 
uşoară

  Natural

   Caramel

  Negru

  Crem

  Caramel

  Migdală

  Nuc

  Cafeniu

  Espresso

 Marin

 Grafit

  Negru

Disponibil şi în culorile 
de sezon.

  Alb

  Pământiu

  Marin

  Grafit

  Negru

  Caramel

  Caramel închis

  Grafit

  Negru

  Bej

  Bej Pal

  Espresso

  Noir

  Crem

  Caramel

  Negru




