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1 Bauerfeind life 01/2007, S. 13; Zutt M, prezentare la conferinţa anuală a asociaţiei germane de fl ebologie, Mainz, Septembrie 2007
2 Bauerfeind life 01/2007, S. 14-15; Rapprich S, prezentare la conferinţa anuală a asociaţiei germane de fl ebologie, Mainz, Septembrie 2007
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Măsurarea volumetrică cu sistemul Image 
3D a picioarelor pacienţilor diagnosticaţi 
cu ulcer venos cronic combinat cu 
 tratament diuretic şi terapie fi zică1

Măsurarea cu ajutorul sistemului Image 
3D pentru documentarea succesului 
terapeutic al liposucţiei2
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reducere în medie

î n medie se reduce volumul piciorului aproximativ 1,4 litri sau 6,4%
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Metoda de studiu 
• 10 pacienţi diagnosticaţi cu ulcer venos (CEAP C5 sau C6)
• pe o perioadă de 8 săptămâni, se va face masaj de drenaj 

limfatic manual de două ori pe săptămână şi compresie 
permanentă cu ajutorul ciorapilor VenoTrain® ulcertec

• Se vor face măsurători cu sistemul Image 3D şi măsurători 
manuale înainte şi după fi ecare şedinţă de drenaj limfatic

Rezultate
• reducere volumetrică semnifi cativă a piciorului după 

 fi ecare şedinţă de drenaj limfatic
•  pe toată durata perioadei de 8 săptămâni nu s-a semnalat 

o reducere semnifi cativă în circumferinţa volumetrică a 
piciorului

•  reducerea ulcerului de la nivelul piciorului poate fi  
diminuată în medie cu 20% de la începutul instalării 
afecţiunii

→ Image 3D
 • mult mai precis decât măsurarea manuală
 • permite observarea celor mai mici diferenţe volumetrice

 ale piciorului

Metoda de studiu 
• 25 pacienţi cu lipedem
• măsurarea volumetrică a piciorului 2 săptămâni  înainte 

şi la 6 luni după liposucţie atât manual cât şi digital 
(Image 3D)

• Asociat cu terapie compresivă cu ajutorul ciorapilor 
 VenoTrain® delight

• Documentarea pacienţilor în legatură cu modul lor de viaţă 
şi patologii asociate

Rezultate
• îmbunătăţirea condiţiilor clinice în urma liposucţiei
• îmbunătăţirea calităţii vieţii
• reducerea semnifi cativă volumetrică a piciorului

→ Image 3D 
 • Evidenţiază foarte bine reducerea volumului de la nivelul 

piciorului în urma liposucţiei

Modifi cările medie de volum şi circumferinţă la 
nivelul piciorului şi mărimea ulceraţiei

Reducerea volumetrică a piciorului 
(analize interimare)

Dr. Markus Zutt, 
şeful departamentului de Dermatologie  
şi Venerologie din cadrul spitalului 
 universitar Gottingen:
„Image 3D permite o linie terapeutică 
prin care se poate monitoriza efi cient şi 
foarte rapid diferenţele volumetrice mici 
ale picioarelor pacienţilor diagnosticaţi cu 
ulcer venos.“

Dr. Stefan Rapprich, 
şeful departamentului de dermatologie 
în cadrul clinicii Darmstadt:
„Măsurarea digitală cu sistemul Image 
3D poate indica pacienţilor cu lipedem 
cu  exactitate cât s-a redus volumetric 
piciorul după liposucţie.“

Terapia în ulceraţia venoasă:
Efi cienţa ciorapului VenoTrain® ulcertec 
în comparaţie cu sistemul de bandaj 
compresiv tradiţional.

Preţul VenoTrain® ulcertec comparat
cu preţul sistemului tradiţional de
compresie prin bandajare2

1 Jünger M, Wollina U, Kohnen R et al., Curr Med Res Opin 20(10): 1613-1624, 2004
2 Studiu fi nanciar asupra costurilor tratamentului ulcerului venos cu diferite terapii, Euro-Management-Institut Reutlingen, Prof. Dr. Hans-Werner Stahl, Iulie 2004
* Costurile tratamentului cu VenoTrain® ulcertec ajustat 100% 
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VenoTrain® ulcertec PKV

PKV sistem de compresie tradiţională prin bandajare
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VenoTrain® ulcertec PKV

*p = 0,0129
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Metoda de studiu 
• 121 pacienţi cu ulcer venos (populaţie ITT)
• Examinarea efi cienţei ciorapului Venotrain ulcertec în com-

paraţie cu tradiţionalul sistem de compresie prin bandajare
• Terapia de compresie se va face minim 8 ore pe zi
• Monitorizarea pacienţilor timp de 12 săptămâni sau până la 

vindecarea completă a ulcerelor

Rezultate 
• Rata de vindecare cu ajutorul ciorapilor de compresie este 

de 47,5% în comparaţie cu 31,7% cu ajutorul bandajelor de 
compresie

•  Pacienţii care poartă VenoTrain® ulcertec au capacitatea de 
mobilitate mai mare cu 30%

•  Folosirea adecvată a ciorapului prin educarea pacienţilor şi 
a specialiştilor

→ VenoTrain® ulcertec
 • Rata de vindecare superioară
 • Comfort sporit la purtare
 • Acceptarea majoritară de către specialiştii în domeniu

Metoda de studiu 
• Analize economice bazate pe date cu privire la studiul 

VenoTrain® ulcertec1

• Compararea costului direct al terapiei (personal +  material) 
 ambulatorie a pacienţilor cu ulcer venos trataţi cu 
 VenoTrain® ulcertec sau cu sistemul tradiţional de 
 compresie prin bandajare

• Colectivul de pacienţi: 
a) 98 pacienţi care răspund
b) 108 pacienţi care rămân până la sfârşitul studiului

Rezultate 
In urma purtării ciorapilor VenoTrain® ulcertec:
•  Reducerea costurilor cu aproximativ 43% pe procent de 

reducere a dimensiunii ulceraţiei
•  Costul avantajos în raport cu procese terapeutice minime 

(curăţare enzimatică a ulceraţiei, drenaj limfatic)
•  reducerea costurilor cu 34% pe caz vindecat

→  Din punct de vedere economic sistemul
VenoTrain® ulcertec este net superior comparativ cu 
 sistemul de compresie prin bandajare.
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Prof. Dr. Michael Jünger, 
Director la Centrul Clinic şi Policlinic 
pentru Boli de Piele, Spitalul Universitar 
Greifswald:
„Rata de vindecare a pacienţilor cu ulcer 
venos care folosesc sistemul de  terapie 
compresivă VenoTrain® ulcertec este 
net superioară terapiei tradiţionale de 
 compresie cu ajutorul bandajelor.“

Prof. em. Dr. Hans-Werner Stahl,
şcoala Europeană de Business
Reutlingen:
“Cu VenoTrain® ulcertec costurile 
 semnifi cative sunt reduse în terapia 
 ambulatorie a ulcerelor venoase.”

350,33 o



Efectele pe durată scurtă şi lungă a 
ciorapilor compresivi la atleţii de 
rezistenţă cu insufi cienţă venoasă1

Efectul ciorapilor compresivi la atleţii 
sănătoşi2

1 Moehrle M, Kemmler J, Rauschenbach M et al., Phlebologie 36(6): 313-319, 2007
2 Publicare proiectată 

Metoda de studiu 
• 44 de atleţi(alergători de distanţă ,ciclişti) cu insufi cienţă 

venoasă 
• Test de nivelul 4 pe banda de alergare standard şi bicicletă 

prevazută cu ergometru cu şi fără ciorapi compresivi şi 
de asemenea după 4 săptămâni de terapie compresivă 
 (VenoTrain® champion)

• dereglări subiective crescute preventiv şi retroactiv

Rezultate
• Nu s-au semnalat scăderi semnifi cative ale parametrilor 

fi ziologici(acidul lactic,rata cardiacă)după tratament de 
durată scurtă sau lungă cu ciorapi compresivi

• Reducerea semnifi cativă a acuzelor insufi cienţei venoase 
cronice

• Evaluare predictivă, subiectivă a confortului la purtare, 
complianţa crescută 

→ Ciorapii compresivi sunt recomandaţi atleţilor cu 
insufi cienţă venoasă.

→ Nu exista evidenţă clinică măsurabilă a creşterii 
performanţei prin terapia compresivă.

Metoda de studiu 
• 11 persoane sănătoase(alergători semi-profesionişti)
• 3 teste pe banda de alergare şi in groapa de sărituri cu şi 

fără ciorapi compresivi (VenoTrain® micro, 
VenoTrain® delight) 

• Măsurarea volumetrică a picioarelor cu ajutorul Image 3D, 
investigarea diagnosticării parametrilor de efi cienţă

• Chestionarea persoanelor testate pentru evaluare 
subiectivă a acuzelor şi a complianţei 

Rezultate
•  În urma folosirii ciorapilor compresivi:
 - Reducere demonstrată volumetrică a membrului inferior
 - Fără îmbunătăţiri a parametrilor fi ziologici

 (acid lactic,hematocrit,rata cardiacă)
 - Fără efecte biochimice
•  Evaluare pozitivă în urma purtării ciorapilor compresivi

→ Ciorapii compresivi contracarează acumularea lichidelor 
în ţesuturi. 

Schimbarea diametrului venos în urma 
terapiei compresive la pacienţi cu 
 probleme ale piciorelor1

1 Jeanneret C, Prezentare la Conferinţa Asociaţiei dermatologice Germane în Dresden, 04/2007; Congresul Mondial al Uniunii Internaţionale de Flebologie în Kioto, Japonia, 06/2007, şi Conferinţa Anuală al Asociaţiei 
Germane de Flebologie în Mainz, 09/2007

2 Häfner HM, Prezentare la Conferinţa Anuală al Asociaţiei Germane de Flebologie, Bochum, 10/2008

Determinarea volumului membrului 
inferior la femei gravide cu sistemul 
Image 3D comparat cu pletismografi a 
 cu apă2
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VenoTrain® delight VenoTrain® micro Fără ciorapi compresivi

Test înainte Test după

Reducerea presiunii la nivelul membrului inferior în 
urma folosirii ciorapilor compresivi
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Efi cienţa terapiei compresive asupra diametrului 
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vo
lu

m
ul

 m
em

br
ul

ui
 in

fe
rio

r I
m

ag
e 

3D
 [A

–D
] (

l)

volumul membrului inferior pletismograf cu apă [coloana 28cm] (ml)

p < 0,001

1600 1800 2000

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

2200 2400 2600 2800

r = 0,93

Corelarea directă a rezultatelor Image 3D cu 
 pletismografi a cu apă

Ra
ta

 ca
rd

ia
că

p = 0,06

p < 0,02

Fără ciorapi compresivi Cu ciorapi compresivi după terapie 

km/h Ruhe 6 8 10 12 14 16 18

Efectele de lungă durată asupra bătăilor inimii la 
un alergător de distanţă
180

160

140

120

100

80

60

Metoda de Studiu 
• 60 de pacienţi cu probleme ale membrelor inferioare

fără evidenţă de insufi cienţă venoasă cronică
(minim Widmer>2, VCCS >2) 

• După 2 săptămâni fără terapie compresivă: fi ecare pacient 
cu 2 săptămâni de terapie compresivă cu VenoTrain® micro/
VenoTrain® ulcertec urmat de o perioada de 2 săptămâni 
fără terapie compresivă

• Examinarea efi cienţei terapiei compresive:
a) calitatea vieţii pacientului
b)  diametrul venos al membrului inferior în clino şi 

 ortostatism cu şi fără ciorap compresiv 

Rezultate
•  îmbunătăţire semnifi cativă a calităţii vieţii datorită 

 terapiei compresive
•  Reducerea diametrului venos al membrului inferior prin 

terapie compresivă 

→  Terapia compresivă îmbunătăţeşte calitatea vieţii 
 pacientului şi scade diametrul venos al membrului 
 inferior.

Metoda de Studiu 
• 21 de femei gravide (stadiu CEAP: C0-C3)
• Randomizat: cu/fără ciorap compresiv (VenoTrain® micro) 

examinare prospectivă pe parcursul a 16 săptămâni 
• Măsurarea volumetrică a membrului inferior cu sistemul 

Image 3D şi pletismografi e cu apă
• Studiul prospectiv şi retrospectiv al acuzelor subiective

Rezultate 
• Scădere uşoară a volumului membrului inferior cu terapie 

compresivă
• Evaluarea pozitivă a terapiei compresive la paciente
• Corelarea rezultatelor Image 3D şi pletismografi a cu apă 

(r=0,93, p<0,001)
• Deviaţii între metodele de măsurare (vizualizarea 

 diferitelor secţiuni ale piciorului)

→ Image 3D este convenient şi uşor de folosit pentru 
măsurarea volumului coapsei. 

→  Terapia compresiva scade acuzele subiective în timpul 
sarcinii şi scade creşterea în volum a piciorului.

Dr. Anke Strölin
Şefa de Departament al Spitalului 
 Universitar Dermatologic din Tubingen:
„Acuzele insufi cienţei venoase la atleţii 
de rezistenţă pot fi i atenuate cu ajutorul 
terapiei de compresie.“

Dr. Anneliese Berbalk, 
Manager de Divizie în cadrul Medicinei 
Sportive,Departamentul de Aplicare 
Teoretică a Antrenamentului din Leipzig:
„Utilizarea ciorapilor de compresie 
reduce presiunea de la nivelul  membrelor 
 inferioare ale atletului; nu sporesc 
performannţa ci doar confortul.“

Dr. Christina Jeanneret
Doctor Executiv Angiolog la  Spitalul 
 Universitar Medical Bruderholz/ 
Switzerland:
„Pacienţii cu probleme ale picioarelor 
care nu prezintă insufi cienţă venoasă la 
acest nivel pot îmbunătăţii calitativ viaţa 
cu ajutorul ciorapilor compresivi. Mai 
mult, o reducere al diametrului venos al 
 membrului inferior a fost evidenţiat.“ 

Dr. Hans-Martin Häfner
Specialist Medical Dermatologie şi 
 Flebologie, Spitalul Universitar Tübingen:
„Măsurarea volumetrică a membrului 
inferior fără contact cu sistemul Image 3D 
este mult mai convenient şi mai uşor de 
folosit decât pletismografi a cu apă.“ 



Compresie uşoară până la medie

Produs VenoTrain® micro VenoTrain® micro balance VenoTrain® champion

Sistemul Perfect Fit

Informaţii/
caracteristici

Un material fi n, cu 
o proporţie mare de 
 microfi bre

Certifi cat de calitate 
pentru cel mai ridicat 
confort 

Primul ciorap compresiv  
care îngrijeşte şi 
protejează pielea în 
timpul purtării.
Cu ingrediente active de 
îngrijire a pielii.

Amestec deosebit din 
bumbac şi fi bre de 
Tactel®

Pentru business şi timp 
liber

Clase de 
compresie Ccl 1, 2 Ccl 1, 2 Ccl 2

Stiluri AD, AG, AT, ATU AD, AG, AT AD

Caracteristici 
speciale

Aproximativ 50% 
microfi bră
Forma anatomică (AT), 
călcâi confortabil, 
 antibacterian

Aproximativ 50% 
microfi bră
Soluţie de reîncărcare 
cu ingrediente active-   
îngrijirea pielii pe 
termen lung prin 
reîncărcarea ciorapilor
Uşor de îmbrăcat şi de 
dezbrăcat

Structură specială

Ulcus cruris venosum

VenoTrain® ulcertec

ţesătură patentată cu 
o matrice romboidă 
integrată cu elastici tate 
scăzută 

efi cienţă terapeutică 
dovedită în studii 
clinice

ciorap exterior 30mmHG, 
căptuşeală 10mmHG

AD

Potrivire perfectă 
între ciorapul exterior şi 
căptuşeală

Image 3D:
Noua dimensiune în succesul terapiei compresive.

1. Preparare
Pacientul îmbracă ciorapii de măsurare. Materialul fl exibil se mulează 
pe picior şi garantează măsurarea precisă, fără atingerea pacientului.

2. Măsurare
Pacientul stă pe platforma care se roteşte. Picioarele sunt scanate cu 
camera video Image 3D. Imaginile sunt transferate într-un calculator.

3. Evaluare 
Soft-ul Image 3D crează un model tri-dimensional al picioarelor. 
Pacientul şi  specialistul aleg ciorapul VenoTrain® potrivit perfect pe 
piciorul pacientului.

Gama de produseEfectul ciorapilor compresivi cu substanţe de îngrijire a pielii asupra funcţiei 
 pielii la pacienţi cu insufi cienţă venoasă cronică

Prof. Dr. Michael Jünger, 
Director Centrul Clinic şi Policlinica 
pentru Boli ale Pielii,
Spitalul Universitar Greifswald

început: Martie 2005
Sfârşit: Octombrie 2005
Produse folosite: VenoTrain® micro balance
  VenoTrain® micro

Obiective ştiinţifi ce/ Ipoteze 
• Pielea aspră, uscată, şi pierderea de apă transepidermală 

pot fi  evitate prin purtarea ciorapilor compresivi cu 
ingrediente active de îngrijire a pielii

• Ciorapii compresivi cu substanţe de îngrijire a pielii 
cresc complianţa pacientului

• Ciorapii compresivi cu substanţe de îngrijire a pielii nu 
prezintă nici un risc

Obiective ştiinţifi ce/ Ipoteze 
• Pacienţi cu insufi cienţă venoasă cronică (stadiul Widmer 

I-II, CEAP 1-5) instalată de cel puţin o lună
• Vârsta între 18 şi 80 de ani

Criterii de excludere 
• Pacientul nu este mobil
• Alte edeme ale picioarelor
• Tromboză venoasă profundă acută sau tromboze venoase 

profunde în trecut
• Boli oclusive ale arterelor, diabet

Metode/Participanţi 
• Periodă de includere de 3 luni, durata de purtare de 

 2 săptămâni a ciorapilor compresivi cu şi fără substanţe 
de îngrijire a pielii 

• 42 de pacienţi cu insufucienţă venoasă cronică: 22 
pacienţi ciorapi compresivi normali  (VenoTrain® micro)

 20 pacienţi : ciorapi compresivi echipaţi cu substanţe 
active de îngrijire (VenoTrain® micro balance)

• Pentru a evalua comfortul au fost folosite formulare de 
întrebări standardizate 

• S-a măsurat structura suprafeţei pielii 
(FOITS®),pierderea de apă transdermală (Tewameter®), şi 
nivelul de umiditate a pielii (Corneometer®)

Rezultate 
• Cu VenoTrain® micro balance nivelul de umiditate a pielii 

este întreţinut în timp ce este semnifi cativ redus în 
grupul de control

• Pierderea de apă creşte semnifi cativ în timpul purtării 
de ciorapi compresivi normali în timp ce pierderea de 
apă este semnifi cativ redusă în timpul purtării de ciorapi 
compresivi cu substanţe de îngrijire a pielii.  în grupul 
intermediar pierderea de apă comparativă este evidentă

• Ciorapii VenoTrain® micro balance fac pielea mai netedă; 
cu ciorapi VenoTrain® micro pielea devine mai aspră

• Doar pacienţii în grupul cu ciorapi compresivi normali au 
avut prurit

Concluzii 
• Ciorapii compresivi purtaţi o zi intreagă produc 

leziuni barierei pielii şi produc o piele mai aspră. Prin 
dezvoltarea unei substanţe noi de îngrijire a pielii 
aceste simptome pot fi  eliminate şi starea fi ziologică a 
pielii poate fi  îmbunătăţită.  Pacientul are o piele mai 
moale şi are mai mult comfort.  în plus, ciorapii se pot 
îmbrăca mai uşor deoarece alunecă mai bine

Nivelul de 
umezeală
al pielii

Pierdere de 
apă

VenoTrain® micro balance VenoTrain® micro

Timp în zile

Timp în zile
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