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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ARIES HOLDING

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
právě máte v rukou katalog zdravotní řady našich výrobků Avicenum. V rámci značky Avicenum nabízíme 
kompresivní produkty pro prevenci a léčbu křečových žil i otoků nohou, dále produkty určené pro léčbu 
lymfatických otoků a v neposlední řadě i ponožky pro diabetiky.

V loňském roce jsme uvedli na trh mnoho inovačních prvků v našich výrobcích, pro které jste byli   impulsem 
právě Vy a také lékaři, se kterými úzce spolupracujeme. Vážíme si všech poznatků a připomínek, které se 
nám dostanou na stůl od všech našich zákaznických skupin a i nadále je naší prioritou vnímat zpětnou 
reakci zákazníků na naše výrobky. Spoustu inovací jsme připravili i pro rok nastávající.

Díky vlastnímu vývojovému centru můžeme všechna vylepšení výrobků flexibilně zapracovat. 
Mezi největšími novinkami minulých let byly speciální „mínusové“ a „krátké“ velikosti u výrobků  
2. kompresní třídy a implementace „zóny bezpečné komprese“ do nártové části produktů 3. kompresní 
třídy.
Nejžhavější novinkou roku 2016 jsou vzdušné samodržící stehenní punčochy Avicenum 360 FINE s plně 
zachovanou funkcí 2. kompresní třídy. K jejich vývoji jsme byli inspirováni zejména požadavky našich 
zákazníků.

Všem výrobkům zdravotní řady Avicenum jsme dali nový praktický obal s moderním designem. Spolu s tímto krokem jsme přistoupili 
i k efektivnějšímu označení výrobků etiketami (orientaci v nových etiketách se věnujeme na str. 22).

Avicenum je značkou zdravotních kompresivních výrobků s benefity, která usnadní život a pomůže se zdravotními potížemi. Je pro nás 
důležité, abyste se v našich výrobcích cítili komfortně a bezpečně, proto klademe důraz na výběr renomovaných dodavatelů všech 
materiálů. Vždy vybíráme materiály a aplikace prémiové kvality. Výrobky podrobujeme náhodnému testování a ověřování kvality dle 
nastavených parametrů certifikačními institucemi a zahraničními klinikami. Systém řízení kvality ve firmě ARIES, a.s. je certifikován dle 
normy ISO 9001:2015.

Rád bych Vaši pozornost upřel také na naši řadu sportovních kompresních výrobků ROYAL BAY® a módní řadu punčochového zboží 
se zdravotními benefity. Bez obav se obraťte na naše medicínské reprezentanty s jakýmkoli dotazem. Jsme Vám rovněž k dispozici 
na bezplatné zákaznické lince 800 111 595.

Těšíme se na upevnění naší vzájemné spolupráce a přeji Vám, aby Vám naše výrobky i nadále přinášely úlevu a pomoc.

Ing. Ladislav Šulc
majitel a generální ředitel ARIES, a.s.
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Křečové žíly a kompresivní terapie
Křečové žíly jsou problémem, který ve vyspělých evropských zemích postihuje 60 % žen a 30 % mužů.
Onemocnění žilního systému je dlouhodobou záležitostí, jež vyžaduje úpravu životního stylu a téměř 
stálou léčbu. Základem této léčby je kompresivní terapie.
Křečové žíly (varixy) vznikají na základě dědičnosti, dalšími faktory jsou statická zátěž, sedavé zaměstnání, 
stáří, nedostatek pohybu, obezita nebo gravidita. Kromě těchto faktorů se na poškození žilních chlopní 
často podílí také zánět.
V důsledku poruchy funkce žilního systému se objevují známky chronické žilní nedostatečnosti, například 
křečové žíly, otoky dolních končetin, hemosiderinová pigmentace, žilní bércové vředy a další.

Kompresivní punčochové výrobky
Princip ochrany žil pomocí punčochového zboží spočívá v tom, že v oblasti kotníku je vytvořen určitý tlak, 
který se směrem k pasu postupně snižuje. Je ověřeno, že taková opora žilních stěn účinně zlepšuje krevní 
oběh a podporuje návrat krve k srdci. Nohy Vás potom díky kompresivním punčochám nebolí a Vy se 
cítíte lépe a v dobré kondici. Komprese nachází uplatnění také při léčbě lymfatických otoků paží.

Křečové žíly a prevence 5

A

B

A – postižená žíla
B – zdravá žíla

Sedm rad pro prevenci křečových žil
Tak jako u řady jiných onemocnění i v případě prevence křečových žil hraje důležitou úlohu Váš životní styl. 
Nabízíme Vám několik jednoduchých rad, jak pro své zdraví něco udělat.

1 Pohyb: Choďte na procházky, běhejte, jezděte na kole nebo 
si zaplavte. Pohyb podporuje činnost svalové pumpy Vašich 
dolních končetin a tím i krevní oběh.

2 Jídelníček: Dbejte na dostatečný přísun vitamínů C a E, 
vlákniny, vápníku, hořčíku a zinku.

3 Nohy na stole: Najděte si přes den pár chvil a posaďte se 
s nohama ve vyvýšené poloze. Podpoříte tak krevní oběh 
v dolních končetinách.

4 Nebraňte cirkulaci krve: Vyvarujte se dlouhého stání nebo 
sezení, dávání nohy přes nohu, nošení příliš těsných kalhot 
nebo vysokých podpatků.

5 Studená sprcha: Dopřejte svým nohám studenou sprchu 
nebo studené obklady.

6 Zacvičte si: Zkuste kroužit kotníky oběma směry, propínat 
a krčit prsty nohou a celé nárty, přitahovat pokrčené nohy 
k hrudníku a následně je propínat nebo v lehu na zádech 
šlapat jako na kole. Některá z těchto cvičení můžete dělat 
i v kanceláři nebo čekárně.

7 Podpůrné punčochy: Noste podpůrné punčochy nebo 
podkolenky. Kvalitní podpůrné zboží dnes již na první pohled 
nerozeznáte od běžných punčoch a nabídka je široká. Vždy se 
však ujistěte, že Vámi zvolený model má lemy nebo krajky, 
které neškrtí, nezpůsobují otlaky a nebrání cirkulaci krve.

Co je to DEN?
Denier (DEN) vyjadřuje sílu použitého textilního vlákna. Čím je číslo vyšší, tím silnější (méně průhledný) je výrobek.
Fyzikálně je denier definován jako délková hmotnost vlákna. Označuje, kolik gramů váží devět kilometrů použité příze.
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Materiály a kvalita
Na kvalitu dbáme od samého začátku. Navrhujeme kvalitní výrobky, vybíráme ty 
nejlepší materiály, pečlivě je zpracováváme a snažíme se přidat ještě něco navíc.
Nylon (polyamid) je základem punčochy. Ve výrobcích Avicenum proto používáme 
pouze značkovou polyamidovou přízi PAD 6.6 od předních výrobců ze Švýcarska, Itálie 
a Francie.
LYCRA® se stala synonymem pro elestan. V punčochách Avicenum její pomocí vytváříme 
požadovanou kompresi. LYCRA® je garantem kvalitního, funkčního a trvanlivého 
výrobku.
Certifikáty nezávislých institucí doplňují náš přísný interní systém kvality.

Mikrovlákno
Mikrovlákno je příze spředená z vysokého počtu tenoučkých vláken. Deset kilometrů jednoho takového vlákna neváží 
ani celý gram. Výrobky z mikrovlákna jsou velice příjemné na omak, pohodlně se nosí, lépe sají a odvádějí pot, mají 
moderní sametový nádech a vyznačují se delší trvanlivostí. To vše jsou důvody, proč mikrovlákno používáme ve všech 
našich punčochách druhé a třetí kompresní třídy. Tedy i tam, kde je často považováno za nadstandard.

Dlouhovlákná česaná bavlna
Pro výrobu produktů Avicenum s podílem bavlny používáme výhradně dlouhovláknou česanou bavlnu. 
Vlákno takové bavlny je až třikrát delší než u běžné obyčejné bavlny. Tento typ materiálu zajišťuje 
dostatečné překrývání vláken v úpletu. Důsledkem použití tohoto vysoce kvalitního materiálu zůstává 
výrobek déle funkční.

LYCRA®
LYCRA® je obchodní název pro elastan vyvinutý firmou DuPont, nyní technologický vývoj a inovace 
elastanu LYCRA® řídí společnost Invista. Jedná se o vlákno, které zaručuje, že elasticita materiálu 
bude perfektní po celou dobu jeho životnosti. Jedinečná schopnost vlákna roztáhnout a vrátit se do 
původního stavu zlepšuje vlastnosti všech výrobků obsahující tento patentovaný materiál. Díky vláknu 
LYCRA® kompresivní produkty výborně přilnou ke končetině, skvěle drží. Výrobky s vláknem LYCRA® se 
navíc vyznačují zvýšenou nemačkavostí.
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Ovíjená LYCRA® pro citlivou pokožku a delší 
životnost výrobků
Holé vlákno elastanu může dráždit citlivou pokožku. LYCRU® proto ovíjíme 
dvojitým ochranným vláknem. Použití ovíjené LYCRY® přispívá nejen ke zvýšení 
komfortu nošení, ale i k delší životnosti výrobku.
Neděláme kompromisy a luxusní dvojitě ovíjenou LYCRU® používáme ve všech 
výrobcích Avicenum.

Dvojité ochranné vlákno
Vlákno LYCRA®

Kosmetotextil
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Sanitized® Silver - Ionty švýcarského antimikrobiálního stříbra
Sanitized® Silver je špičková 
antimikrobiální úprava od re-
nomované švýcarské společ-
nosti Sanitized®. Vyniká svou 
stálostí, naprostou nezávad-
ností a vysokou účinností. 
Pracuje na bázi iontů stříbra 

a neobsahuje potenciálně problematické nanostříbro.
Úprava Sanitized® Silver je ve výrobcích Avicenum aplikována 
přímo na povrchu textilních vláken, tedy tam, kde dochází k mno-
žení bakterií a plísní. Stříbro spolehlivě účinkuje proti širokému 
spektru mikroorganismů. Ionty pronikají jejich buněčnou stěnou 

Pro ochranu a zdraví Vašich nohou

a zamezí přísunu kyslíku a živin. Spolehlivě tak zabrání dalšímu 
množení a vzniku kolonií, které jsou často rezistentní i vůči běžné-
mu pracímu cyklu.
Stříbro díky tomu působí jako deodorant, zabraňuje vzniku nepří-
jemných pachů a zpříjemňuje každodenní nošení punčoch. Sou-
časně chrání textilní vlákna před poškozením a zvyšuje trvanlivost 
výrobku.
Patentovaná úprava Sanitized® Silver je vysoce stálá, zcela bez-
pečná pro lidský organismus i životní prostředí a byla úspěšně 
dermatologicky testována. 
Společnost ARIES garantuje, že ve výrobcích Avicenum nepoužívá 
nanostříbro.

Působení stříbra
na bakterie

Ve vlhkém prostředí
ionty stříbra lokalizují
a deaktivují bakterie. Neupravené vlákno Upravené vlákno



Kosmetotextil
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DeoSoft - Dotek hebkosti
DeoSoft je úprava, kterou jsme pro Vás objevili ve Švýcarsku. Díky DeoSoftu jsou naše 
punčochy ještě měkčí a hebčí. Přípravek současně zvyšuje savost textilních vláken, 
která nyní lépe odvádějí pot a vlhkost od těla. Výsledkem je větší pohodlí při nošení 
punčoch.

Úpravu DeoSoft aplikujeme na všechny výrobky 
Avicenum 360 s mikrokapslemi AHL. Efekt je stálý 
a odolává praní.

MOISTURISING
MANAGMENT DeoSoft zajišťuje lepší odvádění potu a vlhkosti od těla.

Mikrokapsle Skintex® Anti-Heavy-Legs (AHL)
Proti pocitu těžkých nohou

Mikrokapsle jsou drobné 
chitosanové skořápky vyrá-
běné z výtažků ze schránek 
mořských garnátů. Uvnitř 
v sobě nesou pečlivě 
vybrané účinné látky.

Kapsle jsou fixovány na povrchu textilních vláken, přímo tam, kde 
dochází ke kontaktu s pokožkou a kde je jejich působení nejú-
činnější. Díky pevné vazbě kapsle odolají i opakovanému praní. 
Během nošení punčoch postupně uvolňují účinné látky. Dlou-
hodobě tak pečují o zdraví a dobrou kondici nohou. Rozdíl je 
skutečně znatelný. Od prvního okamžiku.

Značkové německé mikrokapsle Skintex® Anti-Heavy-Legs 
pomáhají předcházet pocitu těžkých nohou, vyživují a hydratují 
pokožku a díky obsahu mentolu chladí a osvěžují. Říkáme jim též 
„bylinky“.

Grapefruit pomáhá obnově kožních buněk.
Citron dodává svěžest a vitalitu.
Mentol osvěží a zchladí.
Tymián jemně dezinfikuje pokožku.
Cypřiš podporuje krevní oběh a omezuje nadměrné pocení.
Urea hydratuje pokožku a má antimikrobiální účinky.

Mikrokapsle Skintex® Active Care na textilních vláknech



Krajky, lemy, prevence

Lemy a krajky punčoch
Krajky a lemy našich produktů nejsou pouze estetickým zakončením 
punčochy, důsledně dbáme na jejich funkčnost a pohodlnost.
Naše krajka obsahuje příčně vložené lamely, které znemožňují její 
nepříjemné shrnování. Krajka je z vnitřní strany opatřena třemi 
silikonovými proužky, díky kterým na noze dobře drží.
Lem je optimální volbou pro pacienty s velmi citlivou pokožkou. 
Rozmístění silikonu do puntíků zajišťuje jeho dobrou prodyšnost při 
zachování správného držení punčochy.
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Vzor silikonu
na lemu a krajce

Desatero prevence křečových žil

1. ROZHÝBEJTE
NOHY PŘES DEN

6. SPORTUJTE

2. JEZTE ZDRAVĚ

7. NOSTE OBUV 
S NÍZKÝM PODPATKEM

3. ROZHÝBEJTE NOHY 
PŘED SPANÍM

8. NOSTE POHODLNÉ 
OBLEČENÍ

4. DOPŘEJTE SI 
CHLADIVÉ OSVĚŽENÍ

9. SCHOVEJTE SE 
DO STÍNU

5. ČASTO
MASÍRUJTE

10. NAVŠTĚVUJTE 
LÉKAŘE

Tip: Neperte punčochy v aviváži, silikon poté ztrácí svoji 
lepivost. Na nakrémovaných končetinách silikon rovněž 
nedrží. Lepivost silikonu můžete navrátit otřením lihovou 
bází.

Zdravotní lemy ponožek a podkolenek
Zdravotní lemy ponožek a podkolenek jsou pohodlné, nezanechávají 
otlaky a neomezují krevní oběh v noze. Naše zdravotní lemy jsou 
výsledkem dlouhého vývoje, testování a zkoušek. Byly testovány také 
nezávislou akreditovanou laboratoří ITC Zlín. 
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běžné punčochy

punčochy Avicenum

Punčochy se zúženým obvodem 
stehna (mínusová velikost)

Máte úzké stehno a punčochy Vám padají?
Někteří pacienti trpící oběhovými potížemi mají 
atypický tvar dolní končetiny. Muži typicky mají 
stehenní část nohy útlejší než ženy. Ve vyšším věku 
navíc může u pacientů docházet k úbytku svalové 
hmoty stehna.
Při zásadním anatomickém nepoměru je nutno 
vyrobit punčochy na míru (formulář žádejte u našich 
medical reprezentantů či na info@aries.eu). 
Při mírném nepoměru přinášíme řešení v podobě 
punčoch se zúženým obvodem stehna. Ve spolupráci 
s odbornými lékaři vznikla nová velikostní řada, 
kterou označujeme znaménkem mínus a která je 
užší v obvodovém bodě g.
Provedení: lem, otevřená špice.

KÓD VZP: 0045786               Více na straně 20

Zóna bezpečné komprese je prvkem, který jsme implementovali u lýtkových 
a stehenních punčoch Avicenum 520, punčoch 3. kompresní třídy 
s velmi silným tlakem v oblasti kotníku (34 - 46 mmHg). Jedná se o speciální 
technologii pletení v oblasti nártu nohy. Nárt je kritickým 
bodem při oblékání punčoch, ale navíc s ohledem na 
ohýbání nohy/chodidla může docházet právě v této oblasti  
k nepříjemnému hromadění materiálu punčochy a tím k nežádoucímu 
přiškrcení nohy.

Proto jsme tuto zónu vyřešili jemnějším pletením tak, abychom snížili 
hustotu materiálu a jeho hromadění v inkriminovaných místech předcházeli. 
Nošení takto silné komprese je díky naší unikátní technologii komfortnější 
a bezpečnější.

Punčochy
s krátkou délkou (SHORT)

Je krátká velikost stále příliš dlouhá?
Může se stát, že i přes pečlivé přeměření doma, 
v ordinaci i zdravotnických potřebách punčochy 
nesedí a jsou příliš dlouhé. Přestože míry odpovídají 
tabulce.
Právě pro tyto případy je tu novinka ještě kratších 
punčoch. K velikosti „NORMAL“ tak přibývá velikost 
„SHORT“. U této nové velikostní řady jsme výrazně 
zkrátili délku punčochy. Vycházíme tak vstříc 
naléhavé poptávce trhu a věříme, že velikost SHORT 
uspokojí nemalou skupinu pacientů.
Provedení:  krajka, otevřená špice.

KÓD VZP: 0045776                 Více na straně 20



Výrobky na míru 11

V řadě Avicenum najdete více než 25 sériově vyráběných velikostí 
kompresivních punčoch. I přesto se může stát, že některým 
pacientům nebude žádná z nich vyhovovat. ARIES nabízí 
individuální přístup a řešení pro atypické rozměry končetin. Přímo 
na míru vyrobíme punčochu nebo pažní návlek pro každého 
pacienta.
V dobrých zdravotnických potřebách, lékárnách či v ambulancích 
odborných lékařů odebere vyškolený personál míry pacienta 
a zajistí vše potřebné. Výběr takového pracoviště je velmi důležitý, 
protože je plně zodpovědné za naměřené hodnoty. Aby nové 
punčochy dobře seděly, doporučujeme měření vždy v ranních 
hodinách, dokud jsou končetiny svěží a bez otoků. 
Punčochy na míru jsou hrazeny 1x za půl roku v plné výši, úhrada 

podléhá schválení revizního lékaře zdravotní pojišťovny pacienta.
Nemusíte však být závislí na rozhodnutí pojišťovny, punčochy na 
míru můžeme vyrobit i na Vaše vlastní přání. Zaplatíte si je sice 
sami, ale obdržíte je mnohem dříve a doručíme Vám je až domů.

Kontaktní osobou pro komunikaci ohledně výroby na míru je paní 
Eva Pacholíková, která Vám poskytne jak objednávkový formulář 
s měřenkou, tak případné další informace. Kontaktovat ji můžete 
na emailu: pacholikova@aries.eu nebo na telefonním čísle 
739 787 611.
Rovněž se můžete obrátit na našeho medical reprezentanta, který 
Vás rovněž vybaví potřebnými informacemi o postupu výroby či 
objednávkovým formulářem s měřenkou.

KÓD VZP: 0045776                 Více na straně 20

Speciální složitá výroba - atypické míry HK a DK návlek 
komplet s úchytem

Avicenum 360/520 na míru

0045402

KÓD ZP

0045400

0045401

KT

2./3.

2./3.

ÚHRADA ZP DOPLATEK

2./3.



Prevence, podpora léčby 
a kompresivní terapie
křečových žil a otoků nohou
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Podpůrné punčochové zboží Avicenum 70 zlepšuje krevní oběh, je účinnou prevencí tvorby křečových žil, zabraňuje vzniku občasných 
otoků a zmírňuje pocity bolesti a únavy nohou. Při každodenním nošení oceníte také švýcarské antimikrobiální stříbro Sanitized® Silver.

Avicenum 70 - prevence křečových žil a otoků nohou

Lýtkové punčochy TRAVEL
Úprava: Mikrokapsle - Skintex® AHL
Obchodní
název: Avicenum TRAVEL 70 lýtkové punčochy

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

Barvy: 0000 7007 8001 9999

0000 pouze u velikosti 39 - 41

Balení: 1 pár v krabičce, 16 krabiček v kartonku

Podpůrná komprese (10 - 17 mmHg)

Stehenní samodržící punčochy
s KRAJKOU

Lýtkové punčochy
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Obchodní
název: Avicenum 70 lýtkové punčochy

Velikosti: 36 - 38 39 - 41 42 - 44

Barvy: 0000 7007 8001 8003 9999

0000 pouze u velikosti 36 - 38, 39 - 41

Balení: 1 pár v krabičce, 16 krabiček v kartonku

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Obchodní
název: Avicenum 70 stehenní punčochy

Velikosti: M L obvod stehna 50 - 60 cm

Barvy: 7006 8001 8003 9999

Velikosti: XL obvod stehna nad 60 cm

Barvy: 8001 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 8 krabiček v kartonku

Složení: 76 % Nylon, 24 % Lycra®
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Podpůrná komprese (10 - 17 mmHg)

Punčochové kalhoty těhotenské MATERNITY

Punčochové kalhoty

Punčochové kalhoty pánské GOLDWEAR

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver

Obchodní
název: Avicenum 70 punčochové kalhoty, pánské

Velikosti: M L XL XXL 3XL

Barvy: 8003 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 8 krabiček v kartonku

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver

Obchodní
název: Avicenum 70 punčochové kalhoty

Velikosti: Malý klín Velký klín
S S+
M M+
L L+
XL XL+

Barvy: 7006 8001 8003 8005 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 8 krabiček v kartonku

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Obchodní
název: Avicenum 70 punčochové kalhoty, těhotenské

Velikosti: M L XL
Barvy: 8001 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 8 krabiček v kartonku

V období těhotenství je žena vystavena největšímu riziku vzniku žilního  
onemocnění. Od počátku 4. měsíce doporučujeme používat těhotenské  
punčochové kalhoty Avicenum 70, které mají speciální konstrukci v oblasti 
bříška.
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Zdravotní punčochové zboží první kompresní třídy zmírňuje projevy počínající žilní nedostatečnosti a pocity únavy a napětí v nohou.
Při každodenním nošení oceníte také švýcarské antimikrobiální stříbro Sanitized® Silver. Trvanlivost výrobku výrazně prodlužuje             
zesílená pata.

Avicenum 140
podpora léčby křečových žil a otoků nohou

1. kompresní třída (18 - 21 mmHg)

Lýtkové punčochy JEMNÉ

Lýtkové punčochy SILNÉ
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver

Obchodní
název: Avicenum 140 SILNÉ lýtkové punčochy

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

Barvy: 8001 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 16 krabiček v kartonku

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Obchodní
název: Avicenum 140 JEMNÉ lýtkové punčochy

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

Barvy: 8001 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 16 krabiček v kartonku

Složení: 69 % Nylon, 31 % Lycra®

NOVÁ

ÚPRAVA
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1. kompresní třída (18 - 21 mmHg)

Stehenní samodržící punčochy SILNÉ s LEMEM

Stehenní samodržící punčochy JEMNÉ s KRAJKOU

Punčochové kalhoty

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver

Obchodní
název: Avicenum 140 JEMNÉ stehenní punčochy

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

Barvy: 7007 8001 8080 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Obchodní
název: Avicenum 140 SILNÉ stehenní punčochy

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

Barvy: 8001

Balení: 1 pár v krabičce, 8 krabičky v kartonku

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver

Obchodní
název: Avicenum 140 punčochové kalhoty

Velikosti: Malý klín Velký klín Předozadní klín
S normal M normal L normal
S long M long L long

Barvy: 7007 8001 8080 9999

Balení: 1 kus v krabičce, 4 krabičky v kartonku

NOVÁ

ÚPRAVA

NOVÁ

ÚPRAVA
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Zdravotní punčochové výrobky 1. kompresní třídy s 60% podílem bavlny přispívají k opoře žilních stěn, účinně zlepšují krevní oběh
a zabraňují bolestivému otékání dolních končetin.
Jsou vhodné k celodennímu nošení, pro dlouhodobé stání i sezení. Současně jsou určeny i ke sportovním aktivitám a k cestování.

Avicenum 310
podpora léčby křečových žil a otoků nohou

Unisex zdravotní bavlněné podkolenky

Unisex zdravotní bavlněné podkolenky TRAVEL

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver

Obchodní
název: Avicenum 310 podkolenky

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

Barvy: 0000 5090 7007 8002

8080 9999

Balení: 1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver

Obchodní
název: Avicenum TRAVEL 310 podkolenky

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

Barvy: 0000 5090 7007 8002

8080 9999

Balení: 1 pár v obalu s háčkem v sáčku

1. kompresní třída (18 - 21 mmHg)

Složení: 60 % Bavlna, 28 % Nylon, 12 % Lycra®



1. kompresní třída (18 - 21 mmHg)
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jsou určeny pro ležící pacienty, u kterých snižují riziko vzniku 
krevních sraženin. 
Punčochy jsou ošetřeny švýcarským antimikrobiálním stříbrem 
Sanitized® Silver.

Antitrombotické punčochy

Zdravotní punčochy LÝTKOVÉ

Zdravotní punčochy STEHENNÍ s LEMEM

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver

Obchodní
název:

Avicenum ANTI-TROMBO PREMIUM lýtkové 
punčochy

Velikosti: S M L XL XXL

Barva: 0000

Provedení: s inspekčním otvorem pod prsty

Balení: 1 pár v sáčku

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver

Obchodní
název:

Avicenum ANTI-TROMBO PREMIUM stehenní 
punčochy

Velikosti: S M L XL XXL

Barva: 0000

Provedení: s inspekčním otvorem pod prsty

Balení: 1 pár v sáčku

ANTI-TROMBO
PREMIUM

Inspekční otvor

Složení: 70 % Nylon, 30 % Lycra®
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2. kompresní třída (23 - 32 mmHg)

Zdravotní punčochy 2. kompresní třídy podporují správnou funkci žilních chlopní, stabilizují krevní oběh a jsou nenahraditelnou součástí 
kompresivní terapie. 

Avicenum 360
kompresivní terapie křečových žil a otoků nohou

Zdravotní lýtkové punčochy
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver

Obchodní
název: Avicenum 360 lýtkové punčochy

Velikosti: S normal M normal L normal XL normal XXL normal

S long M long L long XL long XXL long

Barvy: 8001 9999

Provedení: otevřená špice uzavřená špice

Balení: 1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku

KÓD ZP 0045774 MAX. ÚHRADA ZP 410,- Kč DOPLATEK PACIENTA 14,- Kč

Zdravotní lýtkové punčochy
Úprava: Mikrokapsle - Skintex® AHL - do vyprodání zásob

Obchodní
název: Avicenum 360 lýtkové punčochy

Velikosti: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long

Barva: 8001

Provedení: otevřená špice

Balení: 1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku

KÓD ZP 0045773 MAX. ÚHRADA ZP 410,- Kč DOPLATEK PACIENTA 14,- Kč
MOISTURISING

MANAGMENT

Složení: 60 % Nylon, 40 % Lycra®
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Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Obchodní
název: Avicenum 360 stehenní punčochy

Velikosti: 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

Barvy:  8001 8080 9999 8080 není u „ + “ velikostí a velikosti 5.

Provedení: otevřená špice uzavřená špice

SPECIÁLNÍ VELIKOST

KRÁTKÁ DÉLKA S short M short L short XL short

Barva:  8001

Provedení: otevřená špice

Balení: 1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku

KÓD ZP 0045776 MAX. ÚHRADA ZP 600,- Kč DOPLATEK PACIENTA 48,- Kč

2. kompresní třída (23 - 32 mmHg)
Zdravotní stehenní samodržící
punčochy s KRAJKOU

Zdravotní stehenní samodržící
punčochy s LEMEM Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver

Obchodní
název: Avicenum 360 stehenní punčochy

Velikosti: 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

Barvy:  8001 9999

Provedení: otevřená špice uzavřená špice

SPECIÁLNÍ VELIKOST

UŽŠÍ OBVOD
STEHNA S- normal M- normal L- normal XL- normal

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

Barva:  8001

Provedení: otevřená špice

Balení: 1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku

KÓD ZP 0045786 MAX. ÚHRADA ZP 600,- Kč DOPLATEK PACIENTA 48,- Kč
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2. kompresní třída (23 - 32 mmHg)

Zdravotní stehenní samodržící punčochy s KRAJKOU

MOISTURISING
MANAGMENT

Zdravotní punčochové kalhoty

Úprava: Mikrokapsle - Skintex® AHL - do vyprodání zásob
Obchodní
název: Avicenum 360 stehenní punčochy

Velikosti: 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

Barvy:  8001

Provedení: otevřená špice

Balení: 1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku

KÓD ZP 0045775 MAX. ÚHRADA ZP 600,- Kč DOPLATEK PACIENTA 48,- Kč

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver

Obchodní
název: Avicenum 360 punčochové kalhoty

Velikosti: Malý klín Velký klín

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

Barvy: 8001 9999

Provedení: uzavřená špice

Balení: 1 kus v krabičce, 4 krabičky v kartonku

KÓD ZP 0192090 MAX. ÚHRADA ZP 950,- Kč DOPLATEK PACIENTA 34,- Kč
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FINE

Jak číst v nových etiketách Avicenum

Úprava Sanitized® Silver

Úprava Skintex® AHL Bavlna

Mikrovlákno

ba
rv

a
ve

lik
os

t

2018-03

10/2016/5088
VZP 0045776

AG 2.KT

2
4

XL+

2
4

NORMAL
8001

Sanitized

b: 29-32
g: 72-82
AG: 62-71

360

1308783

(4+K) AG
Název produktu

Specifikace produktu

Expirace

Typ produktu

Kompresní třída

Kód ZP

Piktogramy 
specifikace produktu

Úprava
(Sanitized/AHL)

Označení velikosti

Označení délky

Barva

Původní označení velikosti

Obvodové míry

Typ produktu

Piktogram
noha/paže

Šarže

Označení výrobkové 
řady

Délková míra

Složení: 60 % Nylon, 40 % Lycra®

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver

Obchodní
název: Avicenum 360 FINE stehenní punčochy

Velikosti: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long

Barva: 8001

Provedení: otevřená špice

Balení: 1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku

2. kompresní třída (23 - 32 mmHg)

Vzdušné zdravotní punčochy FINE s jemnou strukturou a plně zachovanou funkcí 2. kompresní třídy. Novinka byla vyvinuta pro komfortní 
pocit při nošení. Avicenum FINE umožňuje kombinovat léčbu s radostí z plně aktivního společenského života díky vzhledu módní punčochy.

Zdravotní samodržící stehenní 
punčochy s KRAJKOU  

Avicenum 360 FINE
kompresivní terapie křečových žil a otoků nohou 

NOVINKA



Zdravotní punčochy druhé kompresní třídy s vysokým podílem 
bavlny (60 %) jsou vhodné zejména pro pacienty s citlivou 
pokožkou. I přes vysoký obsah bavlny punčochy na noze drží  
a nepovolují. Bavlna je doplněna příjemným mikrovláknem  
a dvojitě ovíjenou LYCROU®.

Punčochy Avicenum 360 COTTON podporují správnou funkci žilních 
chlopní, stabilizují krevní oběh a jsou určeny pro kompresivní 
terapii. 

Avicenum 360 COTTON
kompresivní terapie křečových žil a otoků nohou
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2. kompresní třída (23 - 32 mmHg)

COTTON

Zdravotní lýtkové punčochy

MOISTURISING
MANAGMENT

Zdravotní stehenní samodržící punčochy s KRAJKOU

MOISTURISING
MANAGMENT

Úprava: Mikrokapsle - Skintex® AHL - do vyprodání zásob
Obchodní
název: Avicenum 360 COTTON lýtkové punčochy

Velikosti: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long

Barva: 8001

Provedení: otevřená špice

Balení: 1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku

KÓD ZP 0161106 MAX. ÚHRADA ZP 410,- Kč DOPLATEK PACIENTA 14,- Kč

Úprava: Mikrokapsle - Skintex® AHL - do vyprodání zásob
Obchodní
název: Avicenum 360 COTTON stehenní punčochy

Velikosti: 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

Barvy:  8001

Provedení: otevřená špice

Balení: 1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku

KÓD ZP 0161108 MAX. ÚHRADA ZP 600,- Kč DOPLATEK PACIENTA 48,- Kč

Složení: 60 % Bavlna, 35 % Lycra®, 5 % Nylon



Kompresivní pažní návlek s rukavicí je určen k léčbě lymfatických otoků paží. Tyto otoky způsobené poruchou odtoku lymfy z postižené končetiny vyžadují 
trvalou léčbu, jejíž součástí je i kompresivní terapie. Výsledkem této terapie má být vymizení nebo stabilizace otoku. Materiál pažního návleku je doplněn 
příjemným mikrovláknem, povrchová úprava navíc obsahuje antimikrobiální úpravu Sanitized® Silver. 

Avicenum 360 ARM SLEEVE

2. kompresní třída (23 - 32 mmHg)

COTTON

ARM SLEEVE

Zdravotní pažní návlek s LEMEM

Zdravotní stehenní samodržící punčochy s LEMEM

2. kompresní třída (23 - 32 mmHg)
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Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Obchodní
název: Avicenum 360 COTTON stehenní punčochy

Velikosti: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long

Barva: 8001

Provedení: otevřená špice

Balení: 1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku

KÓD ZP 0161111 MAX. ÚHRADA ZP 600,- Kč DOPLATEK PACIENTA 48,- Kč

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Obchodní
název: Avicenum 360 pažní návlek

Velikosti: S normal M normal L normal XL normal

S long M long L long XL long

Barva: 8001

Provedení: s rukavicí bez rukavice

Balení: 1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku

bez rukavice 0140694 MAX. ÚHRADA ZP 277,- Kč DOPLATEK PACIENTA 0,- Kč

s rukavicí     0140695 MAX. ÚHRADA ZP 360,- Kč DOPLATEK PACIENTA 0,- Kč

ramenní úchyt 0140695 MAX. ÚHRADA ZP 360,- Kč DOPLATEK PACIENTA 0,- Kč

Složení: 60 % Nylon, 40 % Lycra®



Zdravotní kompresivní punčochy 3. kompresní třídy určené  
k léčbě chronické žilní nedostatečnosti a lymfatických otoků.
Jde o zásadní součást terapie, zvláště po lymfatických drenážích 
pomáhají významně bránit návratu lymfy do místa otoku. Účinně 
působí proti tvorbě nových křečových žil - varixů, jsou určené pro 
pokročilejší stádium chronické žilní nedostatečnosti.

Avicenum 520
kompresivní terapie křečových žil a otoků nohou

3. kompresní třída (34 - 46 mmHg)
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Samodržící punčochy byly navrženy s vědomím, že se musí nosit 
celý den, proto jsou vyrobeny z hebkého mikrovlákna, upraveny 
nesepratelnou antimikrobiální úpravou s ionty stříbra a opatřeny 
širokou krajkou, která punčochy spolehlivě drží na noze při jakékoli 
činnosti.

Zdravotní stehenní samodržící punčochy s LEMEM

Zdravotní lýtkové punčochy
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Obchodní
název: Avicenum 520 lýtkové punčochy

Velikosti: S normal M normal L normal XL normal XXL normal

S long M long L long XL long XXL long

Barvy: 8001

Provedení: uzavřená špice

Balení: 1 pár v krabičce, 8 krabiček v kartonku

KÓD ZP 0140837 MAX. ÚHRADA ZP 450,- Kč DOPLATEK PACIENTA 18,- Kč

Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver
Obchodní
název: Avicenum 520 stehenní punčochy

Velikosti: 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

Barvy:  8001

Provedení: uzavřená špice

Balení: 1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku

KÓD ZP 0140838 MAX. ÚHRADA ZP 600,- Kč DOPLATEK PACIENTA 110,- Kč

Složení: 55 % Nylon, 45 % Lycra®



Ponožky Avicenum DiaFit s 90 % česané dlouhovlákné bavlny 
jsou jednou z prevencí diabetické nohy. Příjemný zdravotní lem 
s velmi jemným svěrem zabraňuje vzniku otlaků na noze, je však 
dostatečně pevný, aby nedocházelo k sklouzávání ponožky. Špice je 
zakončena řetízkovaným spojem, šev je tedy plochý a nezpůsobuje 

Avicenum DiaFit
ponožky pro diabetiky
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na noze otlaky. Nesepratelné švýcarské antimikrobiální stříbro 
Sanitized® Silver působí preventivně proti plísňovým a kvasinkovým 
onemocněním nohou, zvyšuje komfort nošení a zabraňuje vzniku 
nepříjemných pachů.

Bavlněné ponožky pro diabetiky
Úprava: Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver

Obchodní
název: Avicenum DiaFit ponožky

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

Barvy: 0000 5090 7001 7007

8000 8080 9999

8080 není ve velikosti 36 - 39

Balení: 1 pár v obalu s háčkem v sáčku

Zdravotní lem

Řetízkovaná špice

Dlouhovlákná bavlna

Složení: 90 % Cotton (bavlna), 8 % Nylon, 2 % Lycra®

DESATERO PÉČE O NOHY DIABETIKA 
1 Noste dobře padnoucí obuv.
2 Denně nohy prohlížejte.
3 Nekuřte.
4 Dodržujte správnou hygienu.
5 Odstraňujte opatrně zatvrdlou kůži.

6 Noste kvalitní bavlněné ponožky.
7 Nevystavujte nohy extrémnímu chladu či horku.
8 Navštěvujte pravidelně odbornou pedikúru.
9 Při potížích navštivte vždy odborníky.
10 Při každé návštěvě svého lékaře dbejte, aby byla Vašim nohám 
 věnována pozornost.
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Unikátní český výrobek ze skla pro šetrnou péči o nohy nejen diabetiků. Patentovaný pilník 
pro jemnější a efektivnější způsob odstraňování zatvrdnuté a poškozené kůže chodidel.

Vroubkovaný povrch na jedné straně určený pro odstraňování poškozené kůže a jemná 
strana pilníku pro vyhlazení už suchých chodidel a úpravu nehtů. Praktický prodloužený 
tvar pro pohodlnou a jednoduchou manipulaci. Díky použitému sklu jako materiálu je pilník 
absolutně hygienický.

Skleněný pilník Glasscare Rozměr: 3,5x25 cm
Balení: 1 kus

Navlékač Avicenum poskytujeme zdarma jako automatickou 
součást balení každého výrobku Avicenum 2. a 3. kompresní třídy.
Nyní ho však můžete v případě potřeby zakoupit i samostatně. 
Jedná se o jednoduchou pomůcku pro snadnější natažení 
punčoch přes nejproblematičtější část – nárt. Navlékač vyrábíme 
ve 2 velikostech.
Punčochy velikostí S – M obsahují menší navlékač vel. 1.
Punčochy velikostí L – XXL obsahují navlékač větší vel. 2.

Oblékání punčoch bez špičky

Oblékání punčoch se špičkou

Navlékač kompresivních 
punčoch Avicenum

1 2 3

54

1

4 5

32

Doplňkové produkty
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Kompresní
třída/

komprese

Komprese v 
měřícím bodě 

b, oblast zápatí 
mmHg

Stádium Indikace Produkty

Podpůrné 
punčochy

Support
Velmi lehká

˂ 18 C0 • stav bez příznaků
• prevence vzniku varixů a otoků během těhotenství
• prevence vzniku otoků při cestování
• prevence tromboembolické nemoci

Avicenum 70

Zdravotní
kompresivní 
punčochy

1.
Lehká

18 - 21 C0 - C1 • metličkové žíly
• unavené a těžké nohy
• příležitostný nebo večerní otok
• nekomfortní pocit v nohou po dlouhém stání nebo sezení
   (riziková povolání)
• prevence před rozvojem varixů v těhotenství
• prevence cestovní trombózy
• prevence tromboembolické nemoci u imobilizovaných pacientů

Avicenum 140

Avicenum 310

Avicenum
ANTI-TROMBO
PREMIUM

2.
Středně silná

23 - 32 C2 - C4 • chronické žilní onemocnění
• výraznější těhotenská varikóza
• po operaci varixů
• stav po flebotrombóze
• zhojený bércový vřed
• výrazná varikóza se sklonem k edémům

Avicenum 360

3.
Silná

34 - 46 C5 • pokročilé chronické žilní onemocnění
• výrazné edémy
• kožní změny
• lymfedémy
• pokročilá flebitida
• stavy po recidivujících ulceracích
• sekundární varikóza

Avicenum 520

Všechny výrobky řady Avicenum splňují požadavky zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Notifikace výrobků řady  
Avicenum, udělená Státním ústavem pro kontrolu léčiv, je platná do roku 2021.
Notifikace je zárukou, že výrobky Avicenum:
• mají platné CE prohlášení o shodě dle požadavků evropské směrnice 93/42/EEC,
• bylo provedeno klinické hodnocení s ohledem na účinnost a bezpečnost výrobku a
• kompresivní vlastnosti výrobku byly ověřeny certifikovanou laboratoří v Hohensteinu.

Databáze notifikovaných zdravotnických prostředků je dostupná ve veřejné části Registru zdravotnických prostředků na www.rzpro.cz.

Kompresivní účinky výrobků řady Avicenum

Avicenum v Registru zdravotnických prostředků
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7006
ŠEDOHNĚDÁ

8002
BRONZ

5090
TMAVĚ MODRÁ

8080
ČOKOLÁDA

9999
ČERNÁ

8005
TABÁK

7007
ANTRACIT

8003
SAHARA

7001
STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ

8001
NATURA

0000
BÍLÁ

8000
SVĚTLÁ

Žilní poradna
Trápí Vás bolesti nohou, otoky nebo křečové žíly? Potřebujete poradit s léčbou nebo prevencí? Chtěli byste 
se zeptat špičkového odborníka?
Navštivte naši Žilní poradnu na webových stránkách www.zilni-poradna.cz. 
O problémech zde srozumitelně píší a na Vaše přímé dotazy nestranně odpovídají lékaři, kteří jsou ve svém 
oboru uznávanými autoritami.

Další informace:                www.facebook.com/zilni.poradna.avicenum                                   www.youtube.com/AriesTVstream

Barevnice Avicenum

Ještě více informací o problematice křečových žil, jak pro laiky, tak odborníky, naleznete 
na www.krecove-zily.cz.

Někdy je lepší jednoduché vysvětlení. O punčochách, měření, oblékání, individuální výrobě či úhradách si s Vámi rád popovídá náš 
farmaceut Mgr. Renata Čížková. Přímo ve Vaší lékárně či výdejně. Názorně a na přání. Obdržíte certifikát o proškolení výrobcem. 
Domluvte si setkání na tel.: +420 734 150 720.

Topíte se v informacích?



Body měření – noha

a obvod chodidla
b obvod nad kotníkem
b1 obvod 10 cm nad kotníkem
c obvod lýtka
d obvod pod kolenem
e obvod nad kolenem
f obvod stehna (v půli stehna)
g obvod stehna (5 cm pod rozkrokem)
h obvod boků
t obvod pasu

Délkové míry
A – D lýtková punčocha
A – G stehenní punčocha

a obvod dlaně
c obvod zápěstí
d obvod předloktí
g obvod pod paží

C – G délková míra

Při určování velikosti, prosím, věnujte pozornost měření. Závisí na něm správná 
funkce punčochy/pažního návleku. Měření provádějte po ránu. V průběhu dne 
končetiny natékají.  

Změřte všechny body, které vyžaduje tabulka velikostí daného výrobku. Umís-
tění na končetině ilustrují obrázky. Při volbě velikosti jsou nejdůležitější hodno-
ty, které mají v tabulce šedé pozadí.

Body měření – paže
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Postup při měření a určení velikosti 
zdravotních výrobků Avicenum
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Avicenum
ANTI-TROMBO

Velikost
Měřený obvod v bodě

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

Velikost Obvod ruky v měřených bodech

nová stará a c d g

S 1 do 18 16 – 19 22 – 26 24 – 30

M 2 do 20 19 – 22 26 – 30 30 – 36

L 3 do 23 22 – 25 30 – 34 36 – 42

XL 4 do 25 25 – 28 34 – 38 42 – 48

Avicenum 360 ARM SLEEVE
(pažní návlek)

Délka
nová normal long
stará K krátká D dlouhá
C – G do 45 od 45

Avicenum 140
Délka

nová normal long
stará K krátká D dlouhá

Lýtkové      A – D do 37 nad 37

Stehenní    A – G
Punč. kalhoty do 70 nad 70

Velikost Obvod nohy v měřených bodech
nová stará b d f g h t

S 1 20 – 24 34 – 37 46 – 50 50 – 55 110 80
M 2 24 – 27 37 – 40 50 – 54 55 – 60 120 90
L 3 27 – 30 40 – 44 54 – 58 60 – 66 130 100

Avicenum 360/Avicenum 520

Délka
nová short normal long
stará UK ultra krátká K krátká D dlouhá

Lýtkové        A – D 34 – 38 38 – 43

Stehenní      A – G
Punč. kalhoty 56 - 62 62 – 71 71 – 82

Velikost Obvod nohy v měřených bodech

nová stará a b b1 c d e f g h t

S- 1- 19 – 25 20 – 23 25 – 30 32 – 38 31 – 37 33 – 39 37 – 45 42 – 52 100 70

S 1 19 – 25 20 – 23 25 – 30 32 – 38 31 – 37 33 – 39 41 – 49 47 – 57 110 80

S+ 1+ 19 – 25 20 – 23 25 – 30 32 – 38 31 – 37 33 – 39 49 – 57 57 – 67 110 80

M- 2- 22 – 28 23 – 26 28 – 33 35 – 41 34 – 40 36 – 42 40 – 48 47 – 57 110 80

M 2 22 – 28 23 – 26 28 – 33 35 – 41 34 – 40 36 – 42 45 – 53 52 – 62 120 90

M+ 2+ 22 – 28 23 – 26 28 – 33 35 – 41 34 – 40 36 – 42 53 – 61 62 – 72 120 90

L- 3- 25 – 31 26 – 29 31 – 36 38 – 44 37 – 43 39 – 45 45 – 53 52 – 62 120 90

L 3 25 – 31 26 – 29 31 – 36 38 – 44 37 – 43 39 – 45 49 – 57 57 – 67 120 90

L+ 3+ 25 – 31 26 – 29 31 – 36 38 – 44 37 – 43 39 – 45 57 – 65 67 – 77 130 100

XL- 4- 28 – 34 29 – 32 34 – 39 41 – 47 40 – 46 42 – 48 49 – 57 57 – 67 120 90

XL 4 28 – 34 29 – 32 34 – 39 41 – 47 40 – 46 42 – 48 53 – 61 62 – 72 130 100

XL+ 4+ 28 – 34 29 – 32 34 – 39 41 – 47 40 – 46 42 – 48 61 – 69 72 – 82 130 100

XXL 5 31 – 37 32 – 35 37 – 42 44 – 50 43 – 49 45 – 51 57 – 65 67 – 77 130 100
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Avicenum 70 Velikost AT

nová stará

S 158-164/100

S+ 158-164/116-124

M 164-170/108

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

Tento materiál má pouze informativní charakter a není závaznou nabídkou.

Velikost AG

nová stará

M 25

L 27

XL 29



ARIES, a.s. 
512 33 Studenec 309
IČ 288 24 563 
DIČ CZ288 24 563
www.aries.eu

Objednávky:
Expediční středisko Vrchlabí 
Žižkova 507 
543 01 Vrchlabí

Marta Michaličková 
vedoucí expedice

Po – Pá  6:00 – 17:00
Zelená linka: 800 112 595 
Mobil: 605 711 777 
E-mail: expedice@aries.eu

Oddělení péče o zákazníka:

PharmDr. Dalibor Ďurďa
Po – Pá 8:00 – 18:00 
Zelená linka: 800 111 595 
Telefon: 481 595 111 
E-mail: info@aries.eu

Váš obchodní kontakt:

Ředitel obchodu pro ČR:

Ing. Tomáš Trnka 
Mobil: 603 321 621 
E-mail: trnka@aries.eu
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