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Megfelelő indikációra megfelelő eszköz 

CVI, 
varicositas, 
thrombosis 

Lymphoedema 

Lipoedema 

Körkötött 

Síkkötött 

lakosság 20%-át érinti 

(60 év felett 25%) 

4-6 % 

5-7 % 



Megfelelő indikációra megfelelő eszköz 

Körkötött 

Síkkötött 



Megfelelő indikációra megfelelő eszköz 

Körkötött 

Síkkötött 

magas elaszticitás 

alacsony elaszticitás 



Megfelelő indikációra megfelelő eszköz 

Körkötött 

Síkkötött 

magas elaszticitás 

alacsony elaszticitás 



Megfelelő indikációra megfelelő eszköz 

Körkötött 

Síkkötött 

magas elaszticitás 

alacsony elaszticitás 

Ödémaképződési hajlam 



Megfelelő indikációra megfelelő eszköz 

Körkötött 

Síkkötött 

magas elaszticitás 

alacsony elaszticitás A betegség stádiuma 

CCL: I. II. III. 

CCL: I. II. III. IV. 

A betegség stádiuma 



Helyes méretvétel - standard 



Helyes méretvétel - méretes 



Tipikus hibák 



Durva hibák 



Medikai (gyógyászati, orvosi) kompresszió 

vs kompresszió 

Ártalmas 

anyagok 

vizsgálata  

Megfelelőségi 

jelölés - EGT  

? 

ISO 13485 

ISO 9001 

Gyártói 

minősítések  



 

 

 

 

Komolyan gondoljuk! 



Google: „kompressziós harisnya” 

33 800 találat, néhány példa: 



„Méretválaszték”: egyetlen paraméter 



Szintén „kompressziós harisnya” 

xxxxxxxxxxxxxx 



    

 



Ez már igen! 

„XXXXXXX orvosilag elismert kompressziós harisnya 

Kiváló tartást biztosító, a lábujjnál nyitott, combközépig érő 

terápiás harisnya, amely felüdülést nyújt a lábaknak 

gyermekszülés, kozmetikai vagy sebészeti beavatkozások 

után, illetve a hosszabb kórházi tartózkodások idején is. 

Egyedi bordázott anyaga segít a cellulit kezelésben is. 

A legerősebb kompressziót a bokánál fejti ki (21-23 Hgmm, 

140 DEN).” 

Méreted kiválasztásához a méret táblázatot itt találod! 

http://www.solidea.hu/images/no_embol_merettablazat.gif
http://www.solidea.hu/images/no_embol_merettablazat.gif


A „méret táblázat” – Mégsem…  

xxxxx 



DEN vs Hgmm  

A fonal finomsági száma: DEN – denier: 

a szálas anyagok hosszának és tömegének a viszonyszáma.  

(selyemfonal mértékegysége < kis súlymérték < kis súlyú érme; dénár)  

 

TEX – nemzetközi (SI) mértékegység 

  

Definíció:  

1 tex:  1 gramm per 1 000 m  

1 dtex (decitex): 1 gramm per 10 000 m  

1 den:  1 gramm per 9 000 m 

 

Semmi köze a kompresszióhoz!!! 

http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/D%C3%A9n%C3%A1r


A „jó marketing” 

• Ezt ajánlom, mert könnyű felvenni… 

• Nem tudja felhúzni? – Adok egy számmal nagyobbat… 

• Elég lesz a térdig érő is… 

• Bőven elég a 140 den-es… 

• Jó a 140 den-es is, de a 280 den-es a legerősebb… 

• 70 den-es kompressziós harisnyát szeretnék… Tessék! Van 

testszínű és fekete is… 

• Ez a legjobb, mert tiszta pamut… 

• … 



RAL-Minőségjelzés 

1925 – RAL (Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen) 

1955 – GZG - német gyártók szövetsége, RAL a k. harisnyákra 

1968 – Egységes bevezetés Németországban, csak RAL-

Minőségjelzéssel ellátott termékeket forgalmaznak a 

gyógyászati segédeszköz szaküzletek és finanszíroznak a 

biztosítók (szakmai szervezetek, biztosítók, nemzetközi tagok) 

1992 – Gyógyászati Segédeszköz Jegyzék bevezetése – csak 

RAL-Minőségjelzéssel ellátott termék kerülhet a listára, azaz 

írható vényre 

2008 – RAL-GZ 387/1 és RAL-GZ 387/2 jelenlegi nagyon szigorú 

formája 

Forrás: Gütezeichengemeinschaft Medizinische Kompressionsstrümpfe 

e.V. 



RAL-GZ 387 

 

 

 

 

„Nur medizinische Kompressionsstrümpfe, die das RAL-

Gütezeichen tragen, garantieren den medizinischen Nutzen 

und werden von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet.” 

 

Csak azon gyógyászati kompressziós harisnyák garantálják 

gyógyászati hasznosságukat (hatásosságukat) és a törvényes 

betegbiztosítók által támogatottak, amelyek a RAL- 

Minőségjelzést viselik. 

RAL-GZ 387/1 

RAL-GZ 387/2 

Forrás: Gütezeichengemeinschaft Medizinische Kompressionsstrümpfe 

e.V. 



RAL-GZ 387 - Mindenre kiterjedő vizsgálat 

• Szerkezeti jellemzők, anyagminőség (textiltechnológia) 

• Elasztikus, kompressziós tulajdonságok, definiált értékek 

• Nyomásviszonyok 

• Funkcionális alkalmasság 

• Terápiás hatás, orvosi hatékonyság 

• Alkalmazhatóság, viselhetőség, 

használati útmutató 

 

 

• Folyamatos aktualizálás és kontroll, visszaélések kizárása 

• Felülvizsgálat: évente, független akkreditált intézet által 

(pl. Hohenstein Institute) 

Forrás: Gütezeichengemeinschaft Medizinische Kompressionsstrümpfe 

e.V. 



Támogatott termékek 

Venosan 

Sigvaris 

Medi 

Maxis Micro 

---------------------------------------------------------------------------- 

Elastomed Komfort 

Elastomed Stretch 

Elastobar Komfort 

Elastolim 

Legline 30 

SANYLEG 

Forrás: Gütezeichengemeinschaft Medizinische Kompressionsstrümpfe 

e.V. 



 

 

 

 

Gondoljuk komolyan! 



 

 

 

 

Köszönöm a figyelmüket! 

Jancsó Balázs – medi Hungary Kft. 
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