
1



2

ÚVODNÉ SLOVO GENERÁLNEHO RIADITEĽA ARIES HOLDING

Vážení zákazníci a obchodní partneri, 
práve máte v rukách katalóg zdravotnej rady našich výrobkov Avicenum. V posledných rokoch 
prešla táto značka veľkými zmenami. Rozšírili sme portfólio výrobkov. Okrem kompresívnych 
produktov na prevenciu a liečbu kŕčových žíl, produktov na liečbu lymfatických opuchov a 
ponožiek pre diabetikov, zastrešuje značka Avicenum teraz aj ortopedické bandáže.

Vďaka vlastnému vývojovému centru môžeme všetky vylepšenia výrobkov flexibilne 
spracovať. Neustále uvádzame na trh mnoho inovačných prvkov, pre ktoré ste impulzom 
práve Vy a tiež lekári, s ktorými úzko spolupracujeme. Vážime si všetky poznatky  
a pripomienky, ktoré sa nám dostanú na stôl od všetkých našich zákazníckych skupín a aj 
naďalej je našou prioritou vnímať spätnú reakciu zákazníkov na naše výrobky a aktívne  
s ňou pracovať. 

Ak máte akúkoľvek otázku, bez obáv sa obráťte na našich medicínskych reprezentantov. 
Sme Vám tiež k dispozícii na emailovej adrese info@avicenum.eu. 
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a prajem Vám, aby naše výrobky aj naďalej prinášali úľavu 
a pomoc.

Ing. Ladislav Šulc
majitel a generální ředitel ARIES, a.s.
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Žilná poradňa
Trápia Vás bolesti nôh, opuchy alebo kŕčové žily? Potrebujete poradiť s liečbou alebo prevenciou? 
Chcete sa opýtať špičkového odborníka?
Navštívte našu Žilnú poradňu na webových stránkach www.zilna-poradna.sk.
O problémoch tu zrozumiteľne píšu a na Vaše priame otázky nestranne odpovedajú lekári, ktorí sú vo 
svojom obore uznávanými autoritami.

Niekedy je lepšie jednoduché vysvetlenie. O pančuchách, meraní, obliekaní, individuálnej výrobe či úhradách sa s Vami 
rada porozpráva náš medical manager PharmDr. Dalibor Ďurďa. Priamo vo Vašej lekárni či výdajni. Názorne a na želanie. 
Dostanete certifikát o preškolení výrobcom. Dohodnite si stretnutie na tel.: +420 734 620 026 nebo e-mailu: durda@aries.eu.

Topíte sa v informáciách?

Ako čítať v etiketách Avicenum

Ďalšie informácie:              www.facebook.com/zilna.poradna                          www.youtube.com AriesTVstream

Názov produktu Označenie veľkosti

Farba

Obvodové miery

Piktogram
noha/rameno Šarža

Označenie
výrobkovej rady Kód ŠÚKL

Piktogramy 
špecifikácia produktu

Avicenum PHLEBO 360
 punčochy stehenní

barva:

velikost:

8 5 9 0 0 7 2 3 0 9 3 6 8

8001

LONG
L

20/05-2014031

b:   26-29
g:   57-67

A-G: 71-82

CCL 2

OTEVŘENÁ ŠPICE

LEM

SUKL 5002663AG 360

Kompresná trieda
Označenie dĺžky

Typ produktu

Špecifikácia produktu

Dĺžková miera

pančuchy stehenné

OTVORENÁ ŠPIČKA
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Materiály
Na kvalitu dbáme od samého začiatku. Navrhujeme kvalitné výrobky, 
vyberáme tie najlepšie materiály, dôkladne ich zapracujeme a snažíme sa 
pridať ešte niečo naviac.
PAD Nylon (polyamid) je základom pančuchy. Vo výrobkoch Avicenum preto 
používame
iba značkovú polyamidovú priadzu PAD 6.6 od popredných výrobcov zo 
Švajčiarska,
Talianska a Francúzska.
LYCRA® sa stala synonymom pre elastan. V pančuchách Avicenum s jej 
pomocou vytvárame požadovanú kompresiu. Značkový elastan Lycra® je 
garantom kvalitného, funkčného a trvanlivého výrobku.
Certifikáty nezávislých inštitúcií dopĺňajú náš prísny systém kvality.

RAL 
Na konci roku 2016 sa spoločnosť  ARIES, a.s. stala členom spoločenstva RAL, ktoré združuje 
popredných európskych výrobcov kompresívnych pančúch a dielov. Spoločenstvo umožňuje 
členstvo iba výrobcom, ktorí preukázali, že sú schopní dodržiavať pri výrobe pančúch a návle-
kov RAL-GZ 387/1. Táto norma stanovuje najprísnejšie požiadavky na stupňovanú kompresiu 
a to pre všetky dostupné veľkosti. Kompresívne výrobky z produkcie  ARIES, a.s. obstáli pri 
kontrolných meraniach v laboratóriách  v Hohensteine  a firma sa zaviazala, že bude každoroč-

ne dodávať vzorky na premeranie. Známka kvality RAL, ktorú budú zákazníci od roku 2017 nachádzať na obaloch, je teda 
zárukou bezpečnej a účinnej kompresie. Jedine s takouto kompresiou je možné dosiahnuť dobrých terapeutických výsledkov 
pri liečbe ochorení žilného alebo lymfatického systému.

Certifikácia ISO
Avicenum je značkou zdravotných kompresívnych výrobkov s benefitmi, ktoré uľahčia život 
a pomôžu so zdravotnými ťažkosťami. Je pre nás dôležité, aby ste sa v našich výrobkoch cítili 
komfortne a bezpečne, preto dávame dôraz na výber renomovaných dodávateľov všetkých 
materiálov. Vždy vyberáme materiály a aplikácie prémiovej kvality. Výrobky podrobujeme 
náhodnému  testovaniu a overovaniu kvality podľa nastavených parametrov certifikačných 
inštitúcií a zahraničných kliník.
Od roku 2016 je systém riadenia kvality vo firme  ARIES, a.s. certifikovaný autoritou Bureau 
Veritas podľa normy ISO 9001:2015.
Od roku 2020 je systém riadenia kvality zdravotníckych pomôcok vo firme ARIES, a.s. 
certifikovaný autoritou Lloyd‘s Register Quality Assurance podľa normy ISO 13485:2016.

Certifikácie a materiály
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Materiály

LYCRA®
LYCRA® energize je obchodný názov pre kvalitný elastan, ktorého technologický vývoj a inová-
ciu riadi spoločnosť Invista. Ide o vlákno, ktoré zaručuje perfektnú elasticitu materiálu. Kom-
presívne účinky jednotlivých produktov vytvára práve tento elastan.
LYCRA® Soft Comfort je veľmi elastické jemné vlákno. Použitím tohto materiálu sme docielili 
väčšiu rozťažnosť našich produktov pri zachovaní kompresívnych vlastností pančúch. V praxi sa 
tak pančuchy jednoduchšie navliekajú a pohodlnejšie nosia, pretože  LYCRA® Soft Comfort sa 
lepšie prispôsobí končatine po celej dĺžke a to vrátane namáhaných partií, kde často prichádza-
lo k zhŕňaniu materiálu a zaškrcovaniu končatiny. Vďaka tomuto materiálu je pociťovaný tlak 
menší, hoci pančucha stále spĺňa prísne požiadavky na účinnú odstupňovanú kompresiu.

Vďaka materiálu, ktorý používame v kompresívnych výrobkoch rady Avicenum, majú naše výrobky hneď niekoľko vylep-
šení. Výhody LYCRY® Soft Comfort zaznamenajú predovšetkým užívatelia druhej a tretej kompresnej triedy (CCL 2, CCL 3),  
teda pančúch Avicenum 360 a Avicenum 520. Vďaka tomuto materiálu je teraz omnoho ľahšie pančuchu natiahnuť cez 
najobtiažnejšie miesta – pätu a priehlavok. Väčšia rozťažnosť v oblasti priehlavku znamená väčšie pohodlie bez pocitu tlaku 
a zarezávania. Tiež sme výrazne vylepšili zakončenie otvorenej špičky, ktorá sa počas dňa neroluje a neschádza pod klenbu. 
V okolí päty sme zosilnili materiál a tým sme predĺžili životnosť mechanicky najviac namáhaného miesta pančuchy.

Mikrovlákno
Mikrovlákno je priadza spletená z vysokého počtu tenučkých  vlákien. Desať kilometrov jedného 
takéhoto    vlákna  neváži ani celý gram. Výrobky z mikrovlákna sú veľmi príjemné na dotyk, pohodlne sa 
nosia, lepšie sajú a odvádzajú pot, majú moderný zamatový nádych a vyznačujú sa dlhšou trvanlivosťou.
To všetko sú dôvody, prečo mikrovlákno používame vo všetkých našich pančuchách druhej a tretej 
kompresnej triedy. Teda aj tam, kde je často považované za nadštandard.

Dlhovláknitá česaná bavlna
Pri výrobe produktov Avicenum s podielom bavlny používame výhradne dlhovláknitú česanú 
bavlnu. Vlákno takejto bavlny je až trikrát dlhšie ako u bežnej obyčajnej bavlny. Tento typ 
materiálu zaisťuje dostatočné prekrývanie vlákien úpletu, a preto zostávajú naše výrobky 
dlhšie funkčné.

LYCRA® Soft Comfort
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Ovíjaná LYCRA® pre citlivú pokožku a dlhšiu životnosť výrobkov
Holé vlákno elastanu môže dráždiť citlivú pokožku. LYCRU® preto 
ovíjame dvojitým ochranným vláknom. Použitie ovíjanej LYCRY® 
prispieva nielen k zvýšeniu komfortu nosenia, ale aj k dlhšej životnosti 
výrobku.
Nerobíme kompromisy a luxusnú dvakrát ovíjanú LYCRU® používame 
vo všetkých výrobkoch Avicenum.

Dvojité ochranné vlákno
Vlákno LYCRA®

Sanitized ®
Sanitized ® je špičková úprava s bakteriostatickým a deodoračným efektom švajčiarskej firmy Sanitized 
®. Vďaka svojmu zloženiu (Dimethyltetradecyl (3-(trimethoxysilyl)propyl) ammonium chloride) je táto 
úprava stála a podľa výsledkov testov vydrží na produktoch spoločnosti ARIES, a.s. až po dobu 190 
pracích cyklov.
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Krajky, lemy

Krajky a lemy pančúch
Krajky a lemy našich produktov nie sú len estetickým zakončením 
pančuchy, dôsledne dbáme na ich funkčnosť a pohodlnosť.
Naša krajka obsahuje priečne vložené lamely, ktoré zabraňujú jej 
nepríjemnému zhrňovaniu. Krajka je z vnútornej strany vybavená tromi 
silikónovými prúžkami, vďaka ktorým na nohe dobre drží.
Lem je optimálna voľba pre pacientov s veľmi citlivou pokožkou. 
Rozmiestnenie silikónu do bodiek zaisťuje jeho dobrú priedušnosť  
pri zachovaní správneho držania pančuchy.

Tip: Neperte pančuchy v aviváži, silikón potom stráca lepivosť. 
Na nakrémovaných končatinách silikón rovnako nedrží. Lepivosť 
silikónu môžete navrátiť potieraním roztoku na liehovej báze, 
napr. Alpou.

Zdravotné lemy ponožiek a podkolienok
Zdravotné lemy ponožiek a podkolienok sú pohodlné, nezanechávajú 
otlaky a neobmedzujú krvný obeh v nohe. Naše zdravotné lemy sú 
výsledkom dlhého vývoja, testovania a skúšok. Boli testované tiež 
nezávislým akreditovaným laboratóriom ITC Zlín.

telo ponožky

zdravotný lem

Vzor silikónu
na leme a krajke



10

Kŕčové žily a kompresívna terapia
Kŕčové žily sú problém, ktorý vo vyspelých krajinách postihuje 40% žien a 20 % mužov. 
Ochorenie žilného systému je dlhodobé ochorenie, ktoré vyžaduje úpravu životného štýlu 
a takmer stálu liečbu. Základom tejto liečby je kompresívna terapia.
Kŕčové žily /varixy/ vznikajú na základe dedičnosti, ďalšími faktormi sú statická záťaž, sedavé 
zamestnanie,
staroba, nedostatok pohybu, obezita a gravidita. Okrem týchto faktorov sa na poškodení 
žilných chlopní často podieľa aj zápal. V dôsledku poruchy funkcie žilného systému, sa objavujú 
známky chronickej žilnej nedostatočnosti, napríklad kŕčové žily, opuchy dolných končatín, 
hemosiderinová pigmentácia, žilné vredy predkolenia a ďalšie.

Kompresívny pančuchový tovar
Princíp ochrany žíl pomocou pančuchového tovaru pozostáva v tom, že v oblasti členka je 
vytvorený určitý tlak, ktorý sa smerom k pásu znižuje. Je overené, že takéto pridržiavanie 
žilných stien účinne zlepšuje krvný obeh a podporuje návrat krvi k srdcu. Nohy Vás vďaka 
kompresívnym pančuchám nebolia a Vy sa cítite lepšie a v dobrej kondícií. Kompresia nachádza 
uplatnenie aj pri liečbe lymfatických opuchov horných aj dolných končatín.

Kŕčové žily a prevencia

A

B

A – postihnutá žila
B – zdravá žila

Sedem rád pre prevenciu kŕčových žíl
Tak ako pri mnohých iných ochoreniach, aj v prípade prevencie kŕčových žíl hrá dôležitú úlohu Váš životný štýl.
Ponúkame Vám niekoľko jednoduchých rád, ako pre svoje zdravie niečo urobiť.

1 Pohyb: Choďte na prechádzky, behajte, jazdite na 
bicykli, alebo plávajte. Pohyb podporuje činnosť svalovej 
pumpy Vašich dolných končatín a tým aj krvný obeh.

2 Jedálniček: Dbajte na dostatočný prísun vitamínov C a 
E, vlákniny, vápnika, horčíka a zinku.

3 Nohy na stole: Nájdite si cez deň čas a posaďte sa s 
nohami vo zvýšenej polohe. Podporíte tak krvný obeh v 
dolných končatinách.

4 Nebráňte cirkulácii krvi: Vyvarujte sa dlhému státiu 
alebo sedeniu, prekladaniu nohy cez nohu, noseniu 
príliš tesných nohavíc alebo vysokých opätkov.

5 Studená sprcha: Doprajte svojim nohám studenú 
sprchu alebo studené obklady.

6 Zacvičte si: Skúste krúžiť členkami obidvoma smermi, 
prepínať a krčiť prsty na nohách aj celé priehlavky, 
priťahovať pokrčené nohy k hrudníku a následne ich 
prepínať alebo v ľahu na chrbte šliapať ako na bicykli. 
Niektoré z týchto cvičení môžete robiť aj v kancelárii 
alebo v čakárni.

7 Podporné pančuchy: Noste podporné pančuchy alebo 
podkolienky. Kvalitný podporný tovar dnes už na prvý 
pohľad nerozoznáte od bežných pančúch a ponuka 
je široká. Presvedčte sa, či Vami zvolený model má 
lemy alebo krajky, ktoré neškrtia, nespôsobujú otlaky 
a nebránia cirkulácii krvi.
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Lýtkové pančuchy Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 70 lýtkové pančuchy

Veľkosti: 36 - 38 39 - 41 42 - 44

Farby: 0000, 7007, 8001, 8003, 9999

0000 len pri veľkostiach 36 - 38, 39 - 41

Balenie: 1 pár v krabičke, 16 krabičiek v kartóniku

Zloženie: 76 % PAD Nylon, 24 % LYCRA®

Lýtkové pančuchy TRAVEL Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO TRAVEL 70 lýtkové pančuchy

Veľkosti: 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47

Farby: 0000, 7007, 8001, 9999

0000 len pri veľkostiach 39 - 41

Balenie: 1 pár v krabičke, 16 krabičiek v kartóniku

SUPPORT

Avicenum PHLEBO 70
Komfortné pančuchové produkty Avicenum 70 uľahčujú dlhé a namáhavé cesty. Výrobky neobsahujú latex a nie sú zdravot-
níckymi pomôckami.

Podporná kompresia (10 - 17 mmHg)
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Pančuchové nohavice Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 70 pančuchové nohavice

Veľkosti: Malý klin (G1) Veľký klin (G2)

S S+
M M+
L L+
XL XL+

Farby: 3090, 5090, 7007, 8001, 8003, 9999

Balenie: 1 kus v krabičke, 8 krabičiek v kartóniku

Stehenné pančuchy s KRAJKOU Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 70 stehenné pančuchy

Veľkosti: M, L   obvod stehna 50 - 60 cm

Farby: 7007, 8001, 8003, 9999

Veľkosti: XL       obvod stehna nad 60 cm

Farby: 8001, 9999

Balenie: 1 pár v krabičke, 8 krabičiek v kartóniku

Pančuchové nohavice
tehotenské MATERNITY

Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 70 pančuchové nohavice tehotenské

Veľkosti: M, L, XL (tehotenský klin) 
Farby: 8001, 9999

Balenie: 1 kus v krabičke, 8 krabičiek v kartóniku

SUPPORT
Podporná kompresia (10 - 17 mmHg)
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Lýtkové pančuchy JEMNÉ

Lýtkové pančuchy SILNÉ Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 140 SILNÉ lýtkové pančuchy

Veľkosti: Normal Long
S normal S long
M normal M long
L normal L long

Farby: 8001, 9999

Balenie: 1 pár v krabičke, 16 krabičiek v kartóniku

Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 140 JEMNÉ lýtkové pančuchy

Veľkosti: Normal Long
S normal S long
M normal M long
L normal L long

Farby: 8001, 9999

Balenie: 1 pár v krabičke, 16 krabičiek v kartóniku

Zloženie: 69 % PAD Nylon, 31 % LYCRA®

CCL 1
Avicenum PHLEBO 140
Komfortné pančuchové produkty prvej kompresnej triedy Avicenum 140. Táto produktová rada neobsahuje latex, výrobky 
nie sú zdravotníckymi pomôckami. Výrobky sú vhodné na dlhodobé a namáhavé cestovanie.

1. kompresná trieda (18 - 21 mmHg)
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Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 140 JEMNÉ stehenné pančuchy

Veľkosti: Normal Long
S normal S long
M normal M long
L normal L long

Farby: 7007, 8001, 8080, 9999

Balenie: 1 pár v krabičke, 8 krabičiek v kartóniku

Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 140 SILNÉ stehenné pančuchy

Veľkosti: Normal Long
S normal S long
M normal M long
L normal L long

Farby: 8001

Balenie: 1 pár v krabičke, 8 krabičiek v kartóniku

Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 140 pančuchové nohavice

Veľkosti: Malý klin 
(G1)

Veľký klin
(G2)

Predozadný klin
(G3)

S normal M normal L normal
S long M long L long

Farby: 7007, 8001, 8080, 9999

Balenie: 1 kus v krabičke, 8 krabičiek v kartóniku

Stehenné pančuchy SILNÉ s LEMOM

Stehenné pančuchy JEMNÉ s KRAJKOU

Pančuchové nohavice

CCL 1

Lýtkové pančuchy JEMNÉ

Lýtkové pančuchy SILNÉ

1. kompresná trieda (18 - 21 mmHg)
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Obchodný názov: Avicenum PHLEBO 310 podkolienky

Veľkosti: 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47

Farby: 0000, 5090, 7007, 8002, 8080, 9999

Balenie: 1 pár v krabičke, 8 krabičiek v kartóniku

Obchodný názov: Avicenum PHLEBO TRAVEL 310 podkolienky

Veľkosti: 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47

Farby: 0000, 5090, 7007, 8002, 9999

Balenie: pár v obale s háčikom vo vrecku

Zloženie: 60 % Bavlna, 28 % PAD Nylon, 12 % LYCRA®

Unisex zdravotné bavlnené podkolienky

Unisex zdravotné bavlnené podkolienky TRAVEL

CCL 1
Avicenum PHLEBO 310
Pohodlné lýtkové pančuchy s prímesou bavlny Avicenum 310. Tieto lýtkové pančuchy nie sú zdravotníckou pomôckou. Vzhľa-
dom k obsahu bavlny ich odporúčame na spríjemnenie dlhých a namáhavých ciest.

1. kompresná trieda (18 - 21 mmHg)
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Antitrombotické pančuchy

ANTI-TROMBO
PREMIUM

Zdravotné lýtkové pančuchy

Obchodný názov: Avicenum ANTI-TROMBO PREMIUM
lýtkové pančuchy

Veľkosti: S M L XL XXL

Farby: 0000

Vyhotovenie: s inšpekčným otvorom pod prstami 

Balenie: 1 pár vo vrecku

KÓD ŠÚKL: G 82349

Zdravotné stehenné pančuchy s LEMOM (2,5 cm)

Obchodný názov: Avicenum ANTI-TROMBO PREMIUM 
stehenné pančuchy

Veľkosti: S M L XL XXL

Farby: 0000

Vyhotovenie: s inšpekčným otvorom pod prstami 

Balenie: 1 pár vo vrecku

KÓD ŠÚKL: G 82350

CCL 1
1. kompresná trieda (18 - 21 mmHg)

Složení: 70 % PAD Nylon, 30 % LYCRA®

Zdravotné stehenné pančuchy s LEMOM (2,5 cm)

Obchodný názov: Avicenum ANTI-TROMBO HOSPITAL 2 
stehenné pančuchy

Veľkosti: S M L XL XXL

Farby: 0000

Vyhotovenie: otvorená špička  

Balenie: 1 pár vo vrecku

KÓD ŠÚKL: G 99346

2. kompresná trieda (23 - 32 mmHg)
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Pančuchy so zúženým obvodom
stehna (mínusová veľkosť)
Máte úzke stehno a pančuchy Vám padajú?
Niektorí pacienti trpiaci obehovými 
ťažkosťami majú atypický tvar dolnej 
končatiny. Muži majú stehennú časť nohy 
útlejšiu ako ženy. Vo vyššom veku naviac 
môže u pacientov dochádzať k úbytku 
svalovej hmoty stehna.
Pri zásadnom anatomickom nepomere 
je nutné vyrobiť pančuchy na mieru 
(formulár žiadajte u našich medicínskych 
reprezentantov alebo na info@aries.eu).
Pri miernom nepomere prinášame riešenie 
v podobe pančúch so zúženým  obvodom 
stehna. V spolupráci s odbornými lekármi 
vznikla nová veľkostná rada, ktorú 
označujeme znamienkom mínus a ktorá je 
užšia v obvodovom  bode g.
Vyhotovenie: Lem, otvorená špička.
KÓD ŠÚKL: 79788

Pančuchy s krátkou dĺžkou (SHORT)
Je krátka veľkosť stále príliš dlhá?

Môže sa stať, že aj napriek citlivému 
premeraniu doma, v ordinácii a zdravovníckych 
pomôckach pančuchy nesedia a sú príliš dlhé. 
Aj keď miery zodpovedajú tabuľke.
Práve pre tieto prípady  je tu novinka ešte 
kratších, polostehenných pančúch. K veľkosti 
normal tak pribudla veľkosť short. Táto 
nová veľkostná rada má výrazne skrátenú 
dĺžku pančuchy. Vychádzame tak v ústrety 
naliehavému dopytu trhu a veríme, že veľkosť 
short uspokojí nemalú skupinu pacientov.
Vyhotovenie: krajka, otvorená špička.
KÓD ŠÚKL: 79788

CCL 2

Zdravotné lýtkové pančuchy
Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 360 lýtkové pančuchy

Veľkosti: S normal M normal L normal XL normal XXL normal

S long M long L long XL long XXL long

Farby: 8001, 9999

Vyhotovenie: otvorená špička uzavretá špička

Balenie: 1 pár v krabičke, 8 krabičiek v kartóniku

LYCRA® Soft Comfort

KÓD ŠÚKL: G 79786 / ÚHRADA ZP 12,14 € / *DOPLATOK PACIENTA 0,20 €

2. kompresná trieda (23 - 32 mmHg)

Avicenum PHLEBO 360 sú kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky II. kompresnej triedy. Sú vyrobené technológiou 
kruhového pletenia. Materiály použité na výrobu kompresívnych pančuchových zdravotníckych pomôcok sú nedráždivé 
a neobsahujú latex. Produkty Avicenum PHLEBO 360 sú zdravotnícke pomôcky určené na použitie v domácom prostredí aj 
u poskytovateľov zdravotných služieb.

Avicenum PHLEBO 360

Složení: 60 % PAD Nylon, 40 % LYCRA®
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Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 360 stehenné pančuchy

Veľkosti: S normal M normal L normal XL normal XXL normal

S+ normal M+ normal L+ normal XL+ normal

S long M long L long XL long XXL long

S+ long M+ long L+ long XL+ long

Farby:  8001, 8080, 9999

 8080   nie je pri + veľkostiach a veľkosti XXL.

Vyhotovenie: otvorená špička / uzavretá špička

ŠPECIÁLNA VEĽKOSŤ

KRÁTKA DĹŽKA S short M short L short XL short

Farby:  8001

Vyhotovenie: otvorená špička

Balenie: 1 pár v krabičke, 4 krabičky v kartóniku

Zdravotné stehenné
pančuchy s KRAJKOU

Zdravotné stehenné
pančuchy s LEMOM

Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 360 stehenné pančuchy

Veľkosti: S normal M normal L normal XL normal XXL normal

S+ normal M+ normal L+ normal XL+ normal

S long M long L long XL long XXL long

S+ long M+ long L+ long XL+ long

Farby:  8001, 9999 XXL normal a XXL long iba vo farbe 8001

Vyhotovenie: otvorená špička / uzavretá špička

ŠPECIÁLNA VEĽKOSŤ

UŽŠÍ OBVOD
STEHNA

S- normal M- normal L- normal XL- normal

S- long M- long L- long XL- long

Farby:  8001

Vyhotovenie: otvorená špička

Balenie: 1 pár v krabičke, 4 krabičky v kartóniku

LYCRA® Soft Comfort

LYCRA® Soft Comfort

CCL 2

KÓD ŠÚKL: G 79788 / ÚHRADA ZP 16,91 € / *DOPLATOK PACIENTA 2,30 €

KÓD ŠÚKL: G 79788 / ÚHRADA ZP 16,91 € / *DOPLATOK PACIENTA 2,30 €

2. kompresná trieda (23 - 32 mmHg)
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Zdravotné pančuchové nohavice
Obchodný názov: Avicenum 360 pančuchové nohavice

Veľkosti:
Malý klin
Avicenum 360

Veľký klin
Avicenum 360

S normal L normal
M normal XL normal
S long L long
M long XL long

Farby: 8001, 9999

Vyhotovenie: uzavretá špička

Balenie: 1 kus v krabičke, 4 krabičky v kartóniku

Obchodný názov: Avicenum PHLEBO 360 stehenná pančucha
s upínaním v páse

Veľkosti: S normal S long

M normal M long
L normal L long
XL normal XL long

Farby: 8001

Vyhotovenie: uzavretá špička

Typ: ľavá/pravá

Balenie: 1 kus v krabičke, 4 krabičky v kartóniku

 

Zdravotná stehenná pančucha s UPÍNANÍM V PÁSE

LYCRA® Soft Comfort

LYCRA® Soft Comfort

CCL 2

KÓD ŠÚKL: G 93682 / ÚHRADA ZP 10,51 € / *DOPLATOK PACIENTA 1,61 €

KÓD ŠÚKL: G 86506 / ÚHRADA ZP 32,27 € / *DOPLATOK PACIENTA 0,85 €

* použitý zdroj pre ÚZP a doplatok pacienta: www.health.gov.sk; Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok

2. kompresná trieda (23 - 32 mmHg)
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Zdravotná stehenná pančucha s UPÍNANÍM V PÁSE
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Zloženie: 60 % PAD Nylon, 40 % LYCRA®

Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 360 FINE lýtkové pančuchy

Veľkosti: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long

Farby: 8001, uzavretá špička + farba 9999

Vyhotovenie: otvorená špička/uzavretá špička

Balenie: 1 pár v krabičke, 8 krabičiek v kartóniku

LYCRA® Soft Comfort

CCL 2

Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 360 FINE stehenné pančuchy

Veľkosti: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long

Farby: 8001, uzavretá špička + farba 9999

Vyhotovenie: otvorená špička/uzavretá špička

Balenie: 1 pár v krabičke, 4 krabičky v kartóniku

Zdravotné stehenné punčochy s KRAJKOU

Zdravotné lýtkové pančuchy

LYCRA® Soft Comfort

KÓD ŠÚKL: G 96301 / ÚHRADA ZP 16,91 € / *DOPLATOK PACIENTA 2,30 €

KÓD ŠÚKL: G 99345 / ÚHRADA ZP 2,46 € / *DOPLATOK PACIENTA 0,20 €

2. kompresná trieda (23 - 32 mmHg)

Avicenum PHLEBO 360 FINE sú kompresívne pančuchy II. kompresnej triedy. Sú vyrobené technológiou kruhového pletenia. 
Konštrukcia pleteniny je odľahčená. Materiály použité na výrobu kompresívnych pančúch sú nedráždivé a neobsahujú latex. 
Produkty Avicenum PHLEBO 360 FINE sú zdravotnícke pomôcky určené na použitie v domácom prostredí aj u poskytovateľov 
zdravotných služieb.

Avicenum PHLEBO 360 FINE
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Zdravotné lýtkové pančuchy

Zdravotné stehenné pančuchy s KRAJKOU

Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 360 COTTON lýtkové pančuchy

Veľkosti: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long

Farby: 8001
Vyhotovenie: otvorená špička

Balenie: 1 pár v krabičke, 8 krabičiek v kartóniku

Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 360 COTTON stehenné pančuchy

Veľkosti: S normal M normal L normal XL normal

S+ normal M+ normal L+ normal XL+ normal

S long M long L long XL long

S+ long M+ long L+ long XL+ long

Farby:  8001
Vyhotovenie: otvorená špička
Balenie: 1 pár v krabičke, 4 krabičky v kartóniku

Zloženie: 60 % Bavlna, 35 % LYCRA®, 5 % PAD Nylon

LYCRA® Soft Comfort

LYCRA® Soft Comfort

CCL 2

KÓD ŠÚKL: G 83623 / ÚHRADA ZP 12,14 € / *DOPLATOK PACIENTA 2,02 €

KÓD ŠÚKL: G 83625 / ÚHRADA ZP 16,91 € / *DOPLATOK PACIENTA 4,90 €

2. kompresná trieda (23 - 32 mmHg)

Avicenum PHLEBO 360 COTTON sú kompresívne pančuchy II. kompresnej triedy. Sú vyrobené technológiou kruhového 
pletenia. Materiály použité na výrobu kompresívnych pančuchových zdravotníckych pomôcok sú nedráždivé a neobsahujú 
latex. Vzhľadom na vysoký obsah prírodnej bavlny (60%), sú tieto kompresívne pančuchy obzvlášť vhodné pre osoby 
s citlivou pokožkou alebo pre alergikov. Produkty Avicenum PHLEBO 360 COTTON sú zdravotnícke pomôcky určené na 
použitie v domácom prostredí aj u poskytovateľov zdravotných služieb.

Avicenum PHLEBO 360 COTTON
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Avicenum LYMPHO 360 návlek ramenný je kompresívny návlek II. kompresnej triedy. Materiály použité na výrobu kompresívnych 
ramenných návlekov sú nedráždivé a neobsahujú latex. Zdravotnícka pomôcka určená na kompresívnu terapiu žilových ochorení 
a opuchov rôzneho pôvodu horných končatín.

Avicenum 360 ARM SLEEVE

Zdravotný ramenný návlek

Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 360 pažní návlek

Veľkosti: S normal M normal L normal XL normal
S long M long L long XL long

Farby: 8001
Vyhotovenie: s rukavicou / bez rukavice / s lemom

s ramenným úchytom

Balenie: 1 kus v krabičke, 8 krabičiek v kartóniku

Zloženie: 60 % PAD Nylon, 40 % LYCRA®

Zdravotné stehenné pančuchy s LEMOM

LYCRA® Soft Comfort

LYCRA® Soft Comfort

Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 360 COTTON stehenné pančuchy

Veľkosti: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long

Farby: 8001

Vyhotovenie: otvorená špička

Balenie: 1 pár v krabičke, 4 krabičky v kartóniku

CCL 2

Bez rukavice G 88361 / max. úhrada ÚZP 9,35 € / doplatok pacienta 0,00 €

KÓD ŠÚKL: G 83625 / ÚHRADA ZP 16,91 € / *DOPLATOK PACIENTA 4,90 €

S rukavicou G 88363 / max. úhrada ÚZP 10,30 € / doplatok pacienta 0,00 €
Ramenný úchyt G 88362 / max. úhrada ÚZP 12,25 € / doplatok pacienta 0,00 €

2. kompresná trieda (23 - 32 mmHg)
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Zdravotné stehenné pančuchy s LEMOM

Zdravotné lýtkové pančuchy
Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 520 lýtkové pančuchy

Veľkosti: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long

Farby: 8001

Vyhotovenie: uzavretá špička
Balenie: 1 pár v krabičke, 8 krabičiek v kartóniku

Obchodný 
názov: Avicenum PHLEBO 520 stehenné pančuchy

Veľkosti: S normal M normal L normal XL normal

S+ normal M+ normal L+ normal XL+ normal

S long M long L long XL long

S+ long M+ long L+ long XL+ long

Farby:  8001
Vyhotovenie: uzavretá špička

Balenie: 1 pár v krabičke, 4 krabičky v kartóniku

Zloženie: 55 % PAD Nylon, 45 % LYCRA®

LYCRA® Soft Comfort

LYCRA® Soft Comfort

CCL 3

KÓD ŠÚKL: G 93683 / ÚHRADA ZP 13,35 € / *DOPLATOK PACIENTA 2,49 €

KÓD ŠÚKL: G 93684 / ÚHRADA ZP 19,10 € / *DOPLATOK PACIENTA 3,22 €

Avicenum PHLEBO 520
Avicenum PHLEBO 520 sú kompresívne pančuchy III. kompresnej triedy. Materiály použité na výrobu kompresívnych pančúch 
sú nedráždivé a neobsahujú latex. Produkty Avicenum PHLEBO 520 sú zdravotnícke pomôcky určené na použitie v domácom 
prostredí aj u poskytovateľov zdravotných služieb.

3. kompresná trieda (34 - 46 mmHg)
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Zóna bezpečnej kompresie
Zóna bezpečnej kompresie je prvkom, ktorý sme implementovali 
pri lýtkových a stehenných pančuchách Avicenum 520, pančuchách 
3. kompresnej triedy s veľmi silným tlakom v oblasti členku (34-46 
mmHg). Ide o špeciálnu technológiu pletenia v oblasti priehlavku nohy.
Priehlavok je  kritickým bodom pri obliekaní pančúch, ale naviac 
s ohľadom na ohýbanie nohy/chodidla môže dochádzať práve v tejto 
oblasti k nepríjemnému hromadeniu materiálu pančuchy, a tým aj 
k nežiadúcemu priškrteniu nohy. Preto sme túto zónu vyriešili 
jemnejším pletením tak, aby sme stenčili hustotu materiálu a tým 
predchádzali jeho hromadeniu. Nosenie takejto silnej kompresie je 
vďaka našej unikátnej technológii komfortnejšie a bezpečnejšie.

bežné pančuchy

pančuchy Avicenum

Kompresívne účinky výrobkov rady Avicenum
Kompresná 

trieda/
kompresia

Kompresia v 
bode b, ob-
lasť zápätia 

mmHg
Štádium Indikácia  Produkty

Podporné 
pančuchy

CCL A
Support

Veľmi ľahká

˂ 18
mmHg

C0
• stav bez príznakov
• prevencia vzniku varixov a opuchov počas tehotenstva
• prevencia vzniku opuchov pri cestovaní
• prevencia tromboembolického ochorenia

Zdravotné 
kompresívne 

pančuchy

CCL 1
Ľahká

18 - 21
mmHg

C0 - C1

• metličkové žily
• unavené a ťažké nohy
• príležitostný a večerný opuch
• nekomfortný pocit v nohách po dlhom státí alebo sedení (rizikové 
   povolania)
• prevencia pred rozvojom varixov v tehotenstve
• prevencia cestovnej trombózy
• prevencia tromboembolického ochorenia u imobilných pacientov

CCL 2
Stredne silná

23 - 32
mmHg

C2 - C4

• chronické žilné ochorenie
• výraznejšia tehotenská varikóza
• po operácii varixov
• stav po flebotrombóze
• zahojený bércov vred
• výrazná varikóza so sklonom k edémom

CCL 3
Silná

34 - 46
mmHg

C5

• pokročilé chronické žilné ochorenie
• výrazné edémy
• kožné zmeny
• lymfedémy
• pokročilá flebitída
• stavy po recidivujúcich ulceráciách
• sekundárna varikóza

Zdravotné lýtkové pančuchy

Avicenum PHLEBO 520
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Bavlnené ponožky

Obchodný 
názov: Avicenum DiaFit ponožky

Veľkosti: 36 - 39 39 - 42 41 - 44 44 - 47

Farby: 0000, 5090, 7001, 7007, 8002, 9999

Balenie: 1 pár v obale s háčikom vo vrecku

Zloženie:  80 % Bavlna, 18 % PAD Nylon, 2 % LYCRA®

Ponožky Avicenum DiaFit s plochou retiazkovanou špičkou a vaflovým lemom pre dokonalé pohodlie chodidla.

Lem s jemným zvieraním

Dlhovláknitá bavlna

Retiazkovaná špička

Avicenum DiaFit
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Lem s jemným zvieraním

Plochá retiazkovaná špička

Bavlnené ponožky
Obchodný 
názov: Avicenum DiaFit CLASSIC ponožky

Veľkosti: 36 - 39 39 - 42 41 - 44 44 - 47

Farby: 0000, 7007, 5090, 8002, 9999

Balenie: 1 pár v obale s háčikom vo vrecku

Zloženie: 80 % Bavlna, 18 % PAD Nylon, 2 % LYCRA®

Odľahčený
priehlavkový klin

Avicenum DiaFit

Ponožky Avicenum DiaFit CLASSIC s plochou retiazkovanou špičkou a odľahčeným priehlavkovým klinom pre dokonalé pohodlie 
chodidla.

Avicenum DiaFit CLASSIC
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Avicenum DiaFit PREMIUM
Ponožky Avicenum DiaFit PREMIUM s plochou retiazkovanou špičkou, odľahčeným priehlavkovým klinom a zatepleným 
chodidlom pre dokonalé pohodlie chodidla.

Bavlnené zateplené ponožky
Obchodný 
názov: Avicenum DiaFit PREMIUM ponožky

Veľkosti: 36 - 39 39 - 42 41 - 44 44 - 47

Farby: 0000, 7007, 8002, 9999

Balenie: 1 pár v obale s háčikom vo vrecku

Zloženie: 83 % Bavlna, 15 % PAD Nylon, 2 % LYCRA®

Lem s jemným zvieraním

Plochá retiazkovaná špička

Zosilnená päta

Zosilnená špička

Zateplené chodidlo

Odľahčený
priehlavkový klin
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Navliekač Avicenum poskytujeme zdarma ako automatickú 
súčasť
balenia každého výrobku Avicenum 2. a 3. kompresnej triedy.
Taktiež si ho môžete v prípade potreby zakúpiť aj samostatne. 
Ide o jednoduchú pomôcku pre ľahšie natiahnutie pančúch 
cez najproblematickejšiu časť-priehlavok. Navliekač 
vyrábame v 2 veľkostiach.
Pančuchy veľkostí S – M obsahujú menší navliekač (1).
Pančuchy veľkostí L – XXL majú navliekač väčší (2).

Navliekač kompresívnych 
pančúch Avicenum

Doplnkové produkty

Obliekanie pančuchy s upínaním v páse: 
Po navlečení pančuchy upravte v páse podľa potreby dĺžku 
upínacieho pásu pomocou spony.

Obliekanie pančúch bez špičky

Obliekanie pančúch so špičkou
1 2 3

54

1

4 5

32

Chladivý gél na nohy s pagaštanom konským a koenzýmom Q10 je kombináciou rastlinných výťažkov, ktoré 
priaznivo pôsobia na namáhané nohy i svaly a napomáhajú pri prevencii a liečbe kŕčových žíl. Gél bol 
testovaný a certifikovaný Štátnym zdravotným ústavom v Prahe.

Podporuje krvný obeh •
Posilňuje cievne steny a pomáha odstraňovať opuchy •

Udržuje pokožku zdravú a pružnú •

Bavlnené zateplené ponožky
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Výrobky na mieru
V rade Avicenum nájdete viac ako 25 sériovo vyrábaných veľkostí  kompresívnych pančúch. Aj napriek tomu sa môže stať, 
že niektorým pacientom nebude žiadna z nich vyhovovať. ARIES ponúka individuálny prístup a riešenie pre atypické rozmery 
končatín. Priamo na mieru vyrábame pančuchu alebo ramenný návlek pre každého pacienta.
V dobrých zdravotníckych pomôckach, lekárňach či v ambulancii odborných lekárov odoberie vyškolený personál miery 
pacienta a zaistí všetko potrebné. Výber takéhoto pracoviska je veľmi dôležitý, pretože je plne zodpovedné za namerané 
hodnoty. Aby nové pančuchy dobre sedeli, odporúčame meranie vždy v ranných hodinách, pokiaľ sú končatiny svieže a bez 
opuchov.
Pančuchy na mieru sú hradené raz za pol roka v plnej výške. Nemusíte však byť závislí len na rozhodnutí poisťovne o úhrade, 
pančuchy na mieru Vám môžeme vyrobiť aj na vlastnú žiadosť. Zaplatíte si ich síce sami, ale dostanete ich oveľa skôr 
a doručíme Vám ich až domov.
Kontaktná osoba pre komunikáciu ohľadne výroby na mieru je pani Eva Pacholíková, ktorá Vám poskytne objednávkový 
formulár s merným listom, a taktiež aj prípadné ďalšie informácie. Kontaktovať ju môžete na emal: pacholikova@aries.eu 
alebo na telefónnom čísle +420 739 787 611 každý pracovný deň od 7 do 14 hod. Pre všetku korešpondenciu týkajúcu sa 
výroby na mieru, využívajte prosím, doručovaciu adresu: ARIES, a.s., Výrobky na mieru, Žižkova 507, 543 01 Vrchlabí, Česká 
republika.
Taktiež sa môžete obrátiť na nášho slovenského medicínskeho reprezentanta, ktorý Vám poskytne potrebné informácie 
o postupe výroby a zároveň Vám tiež dodá objednávkový formulár s merným listom.

8002
BRONZ

8080
ČOKOLÁDA

9999
ČIERNA

8005
TABAK

7007
ANTRACIT

8003
SAHARA

7001
SVETLO ŠEDÁ

8001
NATURA

0000
BIELA

8000
SVETLÁ

Farebnica Avicenum

3090
BORDÓ

5090
TMAVO MODRÁ
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G 00152 2./3. 78,06 € 1ks

G 00147

Avicenum 360/520 na mieru KT

2./3.

G 00149 2./3.

28,91 € 1ks

43,37 € 1ks

1ksG 00150 2./3. 115,65 €

SK

SP

SV

ML

SO

MI

HE
VT

TV

KE

KS

PO

BJ

SBKK

LE

GL

SL

SN

RV

PP

RA

RS

PT

LC

CA
NO

TSKMBY

ZA
DK

LMRK

PU

PB
MT

BB BR

IL

TR

DT
ZV

KA

TN

BN
PD

ZH

BS

MY NM

PE

ZC

SI

PN

ZM

LV VK

SE

TO

NZ

SA

NR

HCTT

KN

GA

DS

SC

PK

BA

MA

KOMPRESÍVNY PANČUCHOVÝ TOVAR A RAMENNÉ NÁVLEKY NA MIERU
Objednávkové formuláre merania a inštrukcie získate od medicínskeho reprezentanta alebo si 
ich môžete stiahnuť na www.avicenum.eu. Vyplnené formuláre zasielajte koordinátorke výroby 
na mieru, pani Pacholíkovej: pacholikova@aries.eu alebo na adresu: ARIES, a.s., Eva Pacholíková, 
Výrobky na mieru, Žižkova 512, 543 01 Vrchlabí, ČR



40

Pri určovaní veľkosti, prosím, venujte pozornosť meraniu. 
Závisí na ňom správna funkcia pančuchy / ramenného ná-
vleku. Meranie vykonávajte ráno. V priebehu dňa končatiny 
opúchajú.

Zmerajte všetky body, ktoré vyžaduje tabuľka veľkostí da-
ného výrobku. Umiestnenie na končatine ilustrujú obrázky. 
Pri voľbe veľkosti sú najdôležitejšie hodnoty, ktoré majú v 
tabuľke šedé pozadie.

Postup pri meraní a určenie 
veľkosti zdravotných výrobkov 
Avicenum

Body merania – noha

g

d

c

a

G

C

T

G

D

A

G

D -

Body merania - ruka
D

ĹŽ
KO

VÉ
 M

IE
RY

a obvod dlane
c obvod zápästia
d obvod predlaktia
g obvod pod pazuchou

C – G dĺžkové miery

D
ĹŽ

KO
VÉ

 M
IE

RY

a obvod chodidla
b obvod nad členkom
b1 obvod 10 cm nad členkom
c obvod lýtka
d obvod pod kolenom
e obvod nad kolenom
f obvod stehna (v strede stehna)
g obvod stehna (5 cm pod rozkrokom)
h obvod bokov
t obvod pásu

Dĺžkové miery
A–D lýtková pančucha
A–G stehenná pančucha
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Avicenum ANTI-TROMBO
Premium (CCL1) Avicenum 360 ARM SLEEVE (CCL2)

Avicenum 140 (CCL1)Avicenum 70

Avicenum 360 FINE (CCL2)

VEĽKOSŤ AT VEĽKOSŤ AG

S 158-164/100 M 25

S+ 158-164/116-124 L 27

M 164-170/108 XL 29

M+ 164-170/116-124

L 170-176/108-116

L+ 170-176/116-124

XL 176-182/108-116

XL+ 176-182/116-124

VEĽKOSŤ
Obvod nohy v meraných bodoch

b d f g h t

S 20 - 24 34 - 37 46 - 50 50 - 55 110 80

M 24 - 27 37 - 40 50 - 54 55 - 60 120 90

L 27 - 30 40 - 44 54 - 58 60 - 66 130 100

Dĺžka short normal long

A - D - 34 - 38 38 - 43

A - G - 62 - 71 71 - 82

A - T - 62 - 71 71 - 82

VEĽKOSŤ
Meraný obvod v bode

b d g

S 17 - 20 28 - 34 41 - 54

M 20 - 23 31 - 37 48 - 61

L 23 - 26 34 - 40 55 - 68

XL 26 - 29 37 - 43 62 - 75

XXL 29 - 32 40 - 46 69 - 82

VEĽKOSŤ
Obvod ruky v meraných bodoch

a c d g

S do 18 16 - 19 22 - 26 24 - 30

M do 20 19 - 22 26 - 30 30 - 36

L do 23 22 - 25 30 - 34 36 - 42

XL do 25 25 - 28 34 - 38 42 - 48

Dĺžka normal long

C - G do 45 od 45
Dĺžka normal long

A - D 34 - 38 38 - 43

A - G 62 - 71 71 - 82

VEĽKOSŤ
Obvod nohy v meraných bodoch

a b d f g

S 19 – 25 20 – 23 31 - 37 41 - 49 47 - 57

M 22 – 28 23 – 26 34 - 40 45 - 53 52 - 62

L 25 – 31 26 – 29 37 - 43 49 - 57 57 - 67

XL 28 – 34 29 – 32 40 - 46 53 – 61 62 – 72

Avicenum 360/Avicenum 520 (CCL2/ CCL3)

VEĽKOSŤ a b b1 c d e f g h t

S-* 19 - 25 20 - 23 25 - 30 32 - 38 31 - 37 33 - 39 37 - 45 42 - 52 100 70

S* 19 - 25 20 - 23 25 - 30 32 - 38 31 - 37 33 - 39 41 - 49 47 - 57 110 80

S+* 19 - 25 20 - 23 25 - 30 32 - 38 31 - 37 33 - 39 49 - 57 57 - 67 110 80

M-* 22 - 28 23 - 26 28 - 33 35 - 41 34 - 40 36 - 42 40 - 48 47 - 57 110 80

M* 22 - 28 23 - 26 28 - 33 35 - 41 34 - 40 36 - 42 45 - 53 52 - 62 120 90

M+* 22 - 28 23 - 26 28 - 33 35 - 41 34 - 40 36 - 42 53 - 61 62 - 72 120 90

L-* 25 - 31 26 - 29 31 - 36 38 - 44 37 - 43 39 - 45 45 - 53 52 - 62 120 90

L* 25 - 31 26 - 29 31 - 36 38 - 44 37 - 43 39 - 45 49 - 57 57 - 67 120 90

L+* 25 - 31 26 - 29 31 - 36 38 - 44 37 - 43 39 - 45 57 - 65 67 - 77 130 100

XL-* 28 - 34 29 - 32 34 - 39 41 - 47 40 - 46 42 - 48 49 - 57 57 - 67 120 90

XL* 28 - 34 29 - 32 34 - 39 41 - 47 40 - 46 42 - 48 53 - 61 62 - 72 130 100

XL+* 28 - 34 29 - 32 34 - 39 41 - 47 40 - 46 42 - 48 61 - 69 72 - 82 130 100

XXL* 31 - 37 32 - 35 37 - 42 44 - 50 43 - 49 45 - 51 57 - 65 67 - 77 130 100

Dĺžka short normal long

A - D - 34 - 38* 38 - 43*

A - G 56 - 62 62 - 71* 71 - 82*

A - T 56 - 62 62 - 71* 71 - 82* * 
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www.avicenum.eu

Distribútor:
ARIES SLOVAKIA, s.r.o.
Obchodná 12
811 06 Bratislava
IČ 364 28 175
DIČ SK202 196 5847
www.aries.eu

Infolinka:  0800 111 595
Telefón:  +421 252 635 441
E-mail:  aries.sk@aries.eu

Riaditeľ obchodu pre SR:

Mgr. Janka Dvořáková

Mobil: +421 911 299 201 
E-mail: dvorakova@aries.eu

Váš obchodný kontakt:
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Vyvinuté a vyrobené v Českej republike.


