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21.4 mmHg
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Snabbtorkande

Ökar  
cirkulationen

Snabbar upp 
återhämtningen

Antibakteriell 
& naturlig 
deodorisator

Bra isolerings-
förmåga

UV resistent
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SRX® Kompressionsstrumpor Sport har utvecklats tillsammans med Svenska 

Handbollsförbundet för de svenska dam- och herrlandslagen. Strumporna har 

en graderad medicinsk kompression i enlighet med kompressionsklass 2, för att 

motverka trötthet i vader under uthållighetssporter. De är tillverkade av en unik 

fiberkomposition som består av slitstarka och komfortabla bambufiber med aktivt 

kol för en naturlig antibakteriell effekt. Detta tillsammans med nylon och elastiskt 

garn tillverkat av latexfri Lycra ger en bra och effektiv kompression.

SRX® Strumporna har en anatomisk design med en förstärkt fotledsdel, där 

kompressionen utgår ifrån. Både häl och tådel på strumpan är förstärkt för hög 

slitstyrka. Tådelen har också en flexibel söm för att ge maximal komfort. Längden 

på strumpan är flexibel vilket gör att den fungerar både för korta och långa 

underben. 

Kompression under aktivitet kan ge mindre  

trötthet i muskulaturen, påskynda läkning av  

tidigare skador, förebygga lokala ödem efter  

trauma och öka ledens rörelseomfång.

V
aj

er
 [

w
ir

e]
 2

01
8 

· D
R

25
46

7 
· S

W
E

Orthoses are our passion

Nylon & Lycra

Nylon

Nylon & Lycra

Bambu Fiber

SPORTS  
COMPRESSION 
SOCKS
SPORTKOMPRESSIONSSTRUMPOR

Storlek Skostorlek Vadmått Fotledsmått

 XS 34–37 23–33 cm 16,5–19 cm

 S 37–39 28–38 cm 19–21,5 cm

 M 40–43 33–45,5 cm 21,5–24 cm

 L 44–47 35,5–46 cm 23–26,5 cm

 XL 48– 38,5–51,5 cm 26,5–32 cm

SRX700 Vita SRX701 Svarta

®


