
Kompressjonsstrømper
I situasjoner der blodsirkulasjonen i bena svek-
kes vil en strømpe kunne løse mange av de 
medførende plagene. Vi fører et bredt utvalg av 
støttestrømper, kompresjonsstrømper og
antitrombosestrømper, og hjelper deg med å 
finne rett type strømpe.

Det finnes mange årsaker til at blodsirkulasjonen 
i bena kan svekkes, og man trenger en form for 
strømpe. Det kan være midlertidig i forbindelse med 
graviditet, en lang flytur og ved skader, eller ved 
mer langvarige lidelser. Bruk av rett type strømpe 
vil være forebyggende og svekke symptomene dine 
kraftig. Det finnes en rekke varianter og du finner 
strømper både i bomull og i tynnere materialer for 
bruk i pensko.

Støttestrømper

Støttestrømper er en forebyggende strømpe. Man 
har ingen spesielle problemer som hevelse i benet 
eller åreknuter, men føler at man blir tung og sliten i 
bena utover dagen. 

Dette er også en strømpe for den som skal ut på 
lengre reise og vil redusere risikoen for blodpropp.
Ved arteriell svikt, bør man rådføre seg med lege før 
eventuell bruk av kompresjonsstrømpe.

Dette er en strømpe for de som er mye senge-     
liggende og vil redusere risikoen for blodpropp. Vi 
tar mål rundt ankel og legg for å finne riktig størrelse 
og dermed sikre at man får riktig trykk. Vi tar også 
mål til armstrømper til lymfødembehandling.

Antitrombosestrømper

Kompresjonsstrømper

Mange bruker benevnelsen støttestrømper og 
kompresjonsstrømper om hverandre. Den største 
forskjellen er atkompresjonsstrømpen tilpasses etter 
individuelle mål på benet.

Kompresjonsstrømper finnes også i flere klasser. 
Klassen indikerer hvor høyt mottrykk strømpene gir 
på muskelvenepumpen.

Klasse 1
- Ved lettere plager som ømhet, tyngde og
tretthetsfornemmelser i bena
- Gravid og plager med hovne ben
- Lettere varicer/åreknuter uten særlig hevelse
- Forebyggende mot blodpropp

Klasse 2
- Ved varicer/åreknuter med hevelse
- Etter åreoperasjoner

- Ved hevelse eller skader
- Ved akutt dyp venetrombose
- Ved svikt i det indre venesystem
- Vedlikeholdsbehandling etter leggsår
- Ved betydelige svangerskapsvaricer/åreknuter

Klasse 3
- Ved svikt i både det dype og ytre venesystemet
- Ved lymfødem

Vi kan hjelpe til med å finne riktig størrelse. 
Størrelsen skal primært være tilpasset ankel og 
leggmål.

Vi leverer
• Knestrømper
• Lårstrømper
• Strømpebukser
• Armstrømper

Vi tar mål for armstrømper til lymfødembehand-
ling og spesialsydde strømper.



VI FØRER

BIEN AS er en bandagist som ble 
etablert i 1995 og har lokaler på 
Torpomoen i Ål kommune.

Vi er en spesialforretning innen 
helse og sykepleieartikler og har 
ansatte med helsefaglig bakgrunn.

• Inkontinensprodukter
• Truser
• Katetre
• Stomiutstyr
• Brystproteser
• Brystholdere
• Næringsdrikker
• Sondeernæring
• Kompresjonsstrømper 

Vi kan tilby gratis hjemmebesøk
for tilpassing av brystproteser og for 
informasjon og veiledning ved stomi-   
bandasjering.

HJEMMEBESØK
Vi tilbyr gratis hjemmebesøk for vei-   
ledning av produkter og
tjenester.

HJEMKJØRING
Vi tilbyr gratis hjemkjøring av
medisinske forbruksvarer på blå
resept.

VARELEVERING
Tirsdag – Valdres og nedre Hallingdal
Onsdag – øvre Hallingdal
Torsdag – Numedal, Sigdal og  
         Krødsherad

Mandag – fredag
kl.08.00 – 16.00 

Telefon: 32 08 29 60
Telefax: 32 08 29 61
E-mail: bien@bien.as


