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Elasticidade perfeita
As características de alongamento especiais
proporcionam uma adaptação excelente e um
extraordinário conforto durante o uso

Para cada estilo
A gama alargada de cores à escolha e um
conjunto de cores mais modernas, modelos
em malha tricotada ou um look Batik –
permitem uma melhor adaptação a
qualquer estilo

Rebordo aderente com
diversas variantes
Para cada necessidade de fixação
óptima – para a mulher que se preocupa
com a moda, para um homem activo ou
para a pele sensível

Rebordo da malha em “D”
Meias pelo joelho, com rebordo macio e
suave, que não limita os movimentos e é
confortável durante o uso

Com ou seu biqueira
Com biqueira aberta ou fechada – uma solução
que se adapta a qualquer exigência – e um
extraordinário conforto durante o uso
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Características do produto
Meias de compressão em malha circular (sem costura)

a circu
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Padrões de qualidade
Qualidade controlada
Oeko-Tex® Standard 100
“Oeko-Tex® Standard 100” é um sistema de teste e certificação,
independente e uniforme, utilizado em todo o mundo, para matérias-primas,
produtos intermédios e produtos acabados do sector têxtil, em todas as
fases do seu fabrico. Quanto mais intensivo for o contacto de um produto
com a pele, mais exigentes serão os requisitos que o mesmo terá de
cumprir em termos humanos e ecológicos.
As malhas de compressão Juzo®, de malha circular e malha plana, são
identifcadas com o símbolo têxtil “Oeko-Tex® Standard 100”. É por isso
que a Juzo® garante que todos os componentes de cada produto seu, sem
excepções, são ecológicos e totalmente inofensivos. A totalidade dos seus
requisitos ultrapassa muito claramente as exigências das leis nacionais.

Marca de qualidade RAL
As meias de compressão Juzo® cumprem com os requisitos de qualidade
RAL aplicáveis. Das especificações de teste constam todas as diretivas
obrigatórias para o fabrico de meias e mangas de compressão medicinais,
designadamente:
• Natureza do material (inofensivo para o homem e o ambiente)
• Controlos regulares, por ex., pelo Instituto de Investigação Hohenstein
• Características da borracha elástica, tanto na direção longitudinal
como transversal
• Graus de compressão de 1 a 4 (graus de compressão de 1 a 3 nas mangas)
• Fabrico de meias em série e por medida

Marcação CE
As malhas de compressão Juzo® satisfazem as diversas exigências da
legislação sobre produtos medicinais e a Directiva 93/42 CEE do Conselho
Europeu.

Norma “UV Standard 801”
Óptima protecção solar, graças a um factor de protecção 80 na gama

80

Juzo® Expert e nos graus de compressão 1 e 2 – testado e certificado
pelo Instituto Hohenstein.

Certificação ISO
Foi já em 1998 que a Juzo® implementou um sistema geral de
controlo da qualidade, tendo sido uma das primeiras empresas do ramo
a certificar-se segundo as normas EN ISO 9001 e EN 46001. Atualmente,
a Juzo® encontra-se certificada segundo as normas EN ISO 9001 e
EN ISO 13485 anteriormente EN 46001.
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As da moda
Juzo® Attractive
Collants deslumbrantes
Malha fina

A malha especialmente fina, com a transparência da seda, é a característica que faz destas meias de compressão uma tendência de moda. O aspecto
fino da malha dos collants Juzo® Attractive faz deles o acessório perfeito
para o dia-a-dia, já que admitem diversas combinações. Na vanguarda das
tendências de moda, o padrão ”Vision“ pode ser fabricado por encomenda.
Também durante a gravidez, convém não esquecer esta possibilidade.
Padrão ”Vision“
disponível em série
com biqueira
Com biqueira fechada
em série para
pés do n° 37 ao 42

Sem biqueira
em série para
pés do n° 37 ao 42

NOVID
ADE

Juzo® Hostess®
Respirável e com um look transparente
Especialmente
respiráveis

Uma malha com uma estrutura única faz da gama Juzo® Hostess® um
produto altamente permeável ao ar no segmento das meias de compressão
finas. As fibras destas meias são enriquecidas mediante um processo
especial – o que as torna particularmente permeáveis ao ar e, ao mesmo
tempo, muito resistentes.

Com biqueira fechada
em série para
pés do n° 37 ao 42

Sem biqueira
em série para
pés do n° 37 ao 42

NOVID
ADE

Juzo® Soft
Suavidade extra para momentos de agradável sensação
Malha macia

A fina malha de microfibras, aliada a uma óptima capacidade de eliminação
da humidade, contribuem para manter uma temperatura agradável na pele
e para uma sensação de conforto durante o uso. Juzo® Soft alia a finura da
moda ao mais elevado conforto durante o uso. Tudo o que é preciso para se
sentir bem.

Com biqueira fechada
em série para
pés do n° 37 ao 42

Sem biqueira
em série para
pés do n° 37 ao 42
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Artigo

Juzo® Attractive

Juzo® Hostess®

Refa / Grau de compressão

2701
2702

2501
2502

AD normal/curto/extra curto*
AD normal/curto/extra curto* com rebordo superior estreito em silicone

2781
2782

•
•**

•
•**

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2581
2582

AF com orla anti-deslizante em silicone com desenhos embutidos
AF com orla anti-deslizante em renda elástica
AF com orla de conforto com silicone em renda
AF com cinto de fixação
AG normal/curto/extra curto
AG normal/curto/extra curto com orla anti-deslizante em silicone
AG normal/curto/extra curto com orla anti-deslizante larga em silicone
AG normal/curto/extra curto com orla anti-deslizante em silicone
com desenhos embutidos
AG normal/curto/extra curto com orla anti-deslizante em silicone larga
com desenhos embutidos
AG normal/curto/extra curto com orla anti-deslizante em renda elástica
AG normal/curto/extra curto com orla de conforto com silicone em renda

2001
2002

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AF
AF com orla anti-deslizante em silicone

Juzo® Soft

AG normal/curto com cinto de fixação

•

AT normal/curto/extra curto* com cinta elástica

•

AT normal/curto/extra curto* com cinta de elevada elasticidade

•

•

AT normal/curto/extra curto* com cinta para grávida

•
•

AT abertos no gancho
AT com braguilha

• disponível em tamanhos de série I-VI e sob medida • disponível apenas sob medida
Cores
Açúcar
(Branco)

Sésamo
(Pinheiro/Plátina)

Papoila
(Antracite/Stone)

Mirtilo

NOVID
ADE

Amêndoa
(Beige/Noblesse)

Moscado
(Safari/Café)

Canela
(Smoke)

Pimenta negra
(Preto)

Cores da moda e Batik Collection (disponíveis nas versões Juzo® Attractive e Juzo® Soft)
Cores da moda***

Batik Collection

Dentro das actuais cores da moda, pode optar
por um padrão Batik em preto ou branco

* Extra curto disponível em tamanhos de série, a partir de Janeiro de 2015 | ** Disponível em tamanhos de série, a partir de Janeiro de 2015
*** Para as actuais cores da moda, consulte o Gama de Produtos Juzo®

Cacau
(Mocca)

