
DLACZEGO LIPOELASTIC –  10 GŁÓWNYCH KORZYŚCI

Podręcznik Przedstawiciela Handlowego  
jest wyjatkowym narzędziem sprzedaży.  
Skutecznie  wspiera prezentacje korzyści  
płynących z produktów LIPOELASTIC®



?

Defined ductility and 
elasticity

?

Eliminates the
occurrence of odours

1. OKREŚLONA ROZCIĄGLIWOŚĆ,   
    ELASTYCZNOŚĆ I FLEXCARE

Podstawowe kryteria, które mierzymy to ucisk przekroju  
poprzecznego i podłużnego w gotowych produktach. Wymagany  
ucisk wynosi  od 20 do 30 mm Hg. Do tego celu używamy sprzętu 
pomiarowego od producenta z siedzibą w Szwajcarii  
Swisslastic AG, urządzenie jest oznaczone jako MST MK IV. Korpus 
tego urządzenia odzwierciedla ciało pacjenta.

Podczas końcowej obróbki dodajemy dodatki Flexcare do materiału  
CLASSIC, co sprawia, że produkt końcowy jest przyjemniejszy  
w dotyku, zwiększa trwałość produktów oraz zapewnia stały  
ucisk.

Dlaczego LIPOELASTIC
•	 Ucisk	klasy	II
 (20 - 30 mmHg)

•	 Częste	testy	ucisku
					z	użyciem	szwajcarskiej	
					technologii	

•	 Dodatek	FLEXCARE	zapewnia:	

	 a)		Materiał	miękkszy	w	dotyku	

	 b)	Stały	ucisk

2. CERTYFIKACjA OEKO-TEX 

Ze względu na to, że nasze ubrania są w bezpośrednim kontakcie 
ze skórą pacjenta po zabiegu chirurgicznym, LIPOELASTIC używa 
tylko nie szkodliwych  materiałów dostarczonych z całej UE. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości naszych produktów 
końcowych, materiały nie mogą stykać się z żadnymi niebez-
piecznymi substancjami. Tkaniny mogą być barwione tylko przez  
certyfikowanych dostawców Oeko-Tex, aby zapobiec infekcji  
i innym niepożądanym skutkom. 
Żadne z produktów LIPOELASTIC® nie wydzielają nieprzyjemnych 
zapachów, charakterystycznych dla produktów konkurencyjnych.

Dlaczego LIPOELASTIC
•	Autoryzowany	producent	używający	znaku	Oeko-Tex	

•	Bez	szkodliwych	i	niebezpiecznych	substancji

•	Coroczna	certyfikacja	Oeko-Tex	wszystkich	dostawców	

•	Wszyscy	dostawcy	z	UE

•	Tkaniny	barwione	przez	dostawców	

•	Brak	nieprzyjemnych	zapachów
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Określona	rozciągliwość	 
i	elastyczność

Eliminuje	nieprzyjemne	
zapachy
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Korzyści	potwierdzone	przez	Oeko-Tex.
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CLASSIC
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skóra

oddziaływanie

nanocząsteczki srebra

3. ANTYBAKTERYJNY	I	HIPOALERGICZNY
    EFEKT – SILVER PROTECT®

Tkanine CLASSIC w ostatecznej obróbce w fabryce przetwarza 
się cząsteczkami srebra. Zapewnia to właściwości antybakte-
ryjne, które po praniu pozostają niezmienione. Obróbka SILVER  
PROTECT® reaguje jedynie w materiale, a nie bezpośrednio  
na ciele, a zdrowa flora na skórze pozostaje nienaruszona.  
SILVER PROTECT® zmniejsza rozmnażanie bakterii (Klebsiella 
pneumoniae i Staphylococcus aureus) w ramach tkaniny, ponieważ  
bakterie karmią się potem.

Dalczego LIPOELASTIC
•	Efekt	antybakteryjny	-	SILVER PROTECT®  

•	 Zmniejszenie	wzrostu	bakterii

•	Wpływ	tylko	w	tkaninie,	brak	reakcji	alergicznych	na	skórze	

•	 Szczególnie	korzystne	dla	pacjentów	po	operacji

•	 Niezmiennie	efektywny,	nawet	po	praniu

Korzyść	potwierdzona	przez	Instytut	Badania	Włókiennictwa	

4. ODPAROWYWANIE WILGOCI

Odporność naszych wyrobów na wilgoć jest potwierdzona bada-
niami zgodnymi z normą EN 31092. Badana była ilość uwięzionej 
pary przez tkaninę, tzn. przenikalność tkaniny i odporność na 
wchłanianie wilgoci z powietrza. Tkanina jest przewiewna i bardzo  
przyjemna w noszeniu. Materiał musi być przepuszczalny dla 
powietrza, aby zapewnić oddychanie skóry, jednoczesnie też 
musi być odporny na absorpcję wilgoci z powietrza. W ten sposób  
pomaga skórze pozostać suchą.

Najwyższa odporność wg. EN 31092 wynosi: 2 - 3 m2Pa/W.
Tkanina CLASSIC ma idealną wartość - 2,57 m2Pa/W.

Dalczego LIPOELASTIC
•	 Przenikalność	tkaniany	-	skóra	może	oddychać	

•	Odparowywanie	potu	-	skóra	pozostaje	sucha

•	Odporny	na	wchłanianie	wilgoci	z	powietrza

•	 Przyjemny	dla	pacjentów

wilgoć

LIPOELASTIC®
odzież uciskowa

skóra

tkanina
CLASSIC material
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5. ODPROWADZANIE	POTU

Badanie przedstawia jakość włókien materiału w odniesieniu 
do ilości potu, zgodnie z normą EN 16422. Wykazuje stopień  
do którego tkanina jest w stanie wchłonąć pot ze skóry. Wartość 
absorbcji potu pomiędzy 800 i 900 g/m2h jest na najwyższym  
poziomie. Tkanina CLASSIC jest na granicy maksymalnej możliwej 
absorbcji potu, z wynikiem 796 g/m2h. Tkanina UNIQUE osiąga  
najwyższą możliwą klasyfikację z wynikiem 815 g/m2h. Cecha 
ta gwarantuje, że pot jest usuwany z powierzchni skóry w celu  
utrzymania jej suchej. Jest to istotne, ponieważ jeśli pot pozostaje 
na skórze, powoduje kontaktowe zapalenie skóry i inne problemy 
skórne w wyniku połączenia ciepła i wilgoci, co może być bardzo 
niekomfortowe dla pacjenta.

Dlaczego LIPOELASTIC
•	Usuwa	pot	ze	skóry

•	Skóra	pozostaje	sucha

•	Brak	problemów	skórnych	wywołanych	przez	połączenie		
				ciepła	i	wilgoci	

•	Tkaniany	CLASSIC	i	UNIQUE	zapewniają	maksymalny	
				komfort	i	są	najlepiej	ocenione	w	testach

• Brak	dodatkowych	niedogodności	
				dla	pacjentów

NAjWYżSZA

SŁABA

ODPOWIEDNIA

pocenie się pod 
ubraniem

ubranie
LIPOELASTIC®

odprowadzony pot

6.	REGULACJA	WILGOTNOŚCI

Regulacja wilgotności odnosi się do punktów 4 i 5 i kończy proces  
usuwania wilgoci. Obejmuje ona tkaninę, która usuwa wilgoć  
z powierzchni skóry i odprowadza ją do innej warstwy ubrania.  
Dla naszych celów najważniejszym parametrem w chirurgii 
plastycznej jest promień Max Wetted, który wyraża działanie 
tkaniny podczas przenoszenia wilgoci z powierzchni tkania-
ny na jego odwrotną stronę. Idealna wartość to 1, co oznacza,  
że kropla potu wnika na jednej stronie materiału i zostaje  
przekazana przez tkanine w stosunku 1:1. Tkaniana CLASSIC  
osiąga wyjątkową wartość 0,85, podczas gdy tkanina UNIQUE 
osiąga maksymalną możliwą wartość 1.

Dlaczego LIPOELASTIC
•	Wilgoć	jest	usuwana	z	powierzchni	skóry	do	innej	warstwy

•	Skóra	pozostaje	sucha

•	Stopien	przenoszenia	wilgoci	ze	skóry	przez	tkaniane	wynosi:	

	 a)	0,85		dla	tkaniany	CLASSIC

	 b)	1	dla	tkaniany	UNIQUE

•	Cała	wilgoć	przenoszona	i	odparowywana	przez	tkanine	

•	Brak	wzrostu	bakterii	w	materiale

material materialmaterialmaterial materialmaterial

tkanina
UNIQUE

tkanina 
CLASSIC
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The widest range
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Flat seams

FLAT SEAMS
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7. PŁASKIE SZWY

Odzież uciskowa LIPOELASTIC® jest wykonana w taki sposób, aby 
uniemożliwić jakikolwiek dyskomfort oraz uciskanie ran na skórze 
pacjenta po zabiegu. Produkty LIPOELASTIC® mają płaskie szwy, 
zapewniające komfort podczas noszenia. W celu zapewnienia  
wysokiej elastyczności i wygody ucisku materiału oraz jego  
zdolności powrotu do swojego pierwotnego kształtu używane 
są szwy Zick Zack. Mają one trzy razy większą elastyczność niż  
w przypadku standardowego szwu i mogą być rozciągane do  
dwukrotnej długości.
 

Dlaczego LIPOELASTIC
•	Płaskie	szwy	zapewniają	komfort	podczas	noszenia	

•	Brak	ucisku	ran	

•	Szwy	Zick	Zack:

	 a)	rozciągliwe	-	do	dwukrotnej	długości

	 b)	powracanie	do	swojego	pierwotnego	kształtu

PŁASKIE SZWY

Płaskie	szwy Najszerszy	wybór

8.	NAJSZERSZY	WYBÓR

LIPOELASTIC LIPOELASTIC oferuje najszerszą gamę produktów.

Klient może wybierać spośród wielu rodzajów odzieży uciskowej: 

• Opatrunki twarzy

• Rękawy uciskowe

• Damskie podkoszulki i body

• Biustonosze uciskowe

• Pasy brzuszne

• Męskie spodnie kompresyjne

• Damskie spodnie kompresyjne

• Odzież używana po zabiegach transferu tłuszczu z otwartym  
  obszarem pośladków.

Oprócz naszego zestawu, oferujemy indywidualnie dopasowane 
wyroby. Niestandardowe produkty odzieżowe są dostarczane do 
pacjenta z metką oznaczoną jej / jego imieniem.

Dlaczego LIPOELASTIC
•	Najszerszy	asortyment	

•	Odzież	dla	wszystkich	typów	operacji	plastycznych

•	Produkty	indywidualnie	dopasowane
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ZMIENNA
Trzy pozycje zapięcia haftki umożliwiają dopasowanie rozmiaru ubrania do stopniowo  
ustępującego obrzęku ciała. Zapewnia to najlepsze ściśnięcie części ciała po operacji. Odzież 
posiadająca różne pozycje zapięcia posiada najprecyzyjniejszy ucisk.

KOMFORT
Ten typ mocowania jest bardzo dogodny dla personelu medycznego ubierającego 
pacjenta natychmiast po zabiegu, a zatem idealny jako pierwszy typ ubrania. Dla ochrony 
skóry przed naciskiem zamek jest wspierany przez rząd haczyków.

BEZ	SUWAKA
Produkty te są zalecane do drugiego 
etapu opieki pooperacyjnej, gdy obrzęk  
ustąpi, ale wciąż wymaga ucisku. 
Całkowicie niewidoczne pod ubraniem.

9. TRZY RODZAjE ZAPIĘĆ

Dlaczego LIPOELASTIC
•	 3	rodzaje	zapięcia

•	 Komfort	–	wygodna	i	łatwa	do	zakładania	po	zabiegu

•	 Zmienna	–	zmienna	regulacja	rozmiaru		

•	 Bez	suwaka	–	niewidoczna	pod	ubraniem,	modelująca

10.	BEZ	LATEKSU

Lateks jest jednym z najsilniejszych alergenów. Żaden z produktów  
LIPOELASTIC nie zawiera składników lateksowych, które mogą 
potencjalnie powodować reakcje alergiczne. Dla osoby uczulonej 
na lateks, nawet krótki kontakt ze skórą może powodować reakcję 
alergiczną skóry.

Dlaczego LIPOELASTIC
•	Bez	lateksu

•	Brak	reakcji	alergicznych

Korzyści	potwierdzone	przez	Oeko-Tex.

Bez	Lateksu

Bez 
LATEKSU
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