
Žilní onemocnění jsou velkým 
tématem pro farmakoterapii 
a jak známo, není nic pohodl-
nějšího než jen polykat tablet-
ky. Opravdu jsou punčochy tak 
nutné?
Kompresivní terapie je i z pohle-
du řady lékařů základem léčby žil-
ních onemocnění. S výrobci veno-
farmak máme stejného pacienta, 
řešíme podobné problémy – dopl-
ňujeme se. Teď spouštíme kam-
paň se sloganem, který říká, že 
nižší komprese je lepší než žád-
ná. Je lépe vzít si i v teplém poča-
sí podpůrnou punčochu s nízkou 
kompresí, ale s parametry zdra-
votní kompresivní punčochy.
Nemohou být protiargumen-
tem možné dermatologické 
problémy, které třeba způsobí?
Ne. Jde o to, jaký je to produkt, jak 
náročnými prošel testy. Naše vý-
robky nesou certifikát Oeko-Tex 
Standard. Zaručuje, že výrobek je 
pro pokožku zcela nezávadný. Tes-
tuje se nejen materiál, ale i všech-
na barviva a veškeré použité látky. 
Získání Oeko-Tex Standard před-

chází detailní audit ve společnos-
ti včetně detailního rozboru všech 
materiálů. Ten standard nemá-
me jen na výsledný výrobek, ale 
mají ho i všichni naši dodavate-
lé surovin. Certifikát nám pomá-
há i k tomu, že se velmi úspěšně 
uplatňujeme na trhu v zemích, 
které mají přísnější a kontrolova-
nější podmínky, než nastavené 
v České republice. Přitom my stej-
ný produkt ve stejné kvalitě dodá-
váme na český i ten nejnáročnější 
trh, kterým je v Evropě Němec-
ko. Existují samozřejmě výjim-
ky a případy, kdy uživatel má vel-
mi citlivou pokožku a mohou se 
u něj vyskytnout nějaké dermato-
logické problémy (např. alergická 
reakce na samodržicí silikonové 
zakončení punčoch), které je po-
třeba konzultovat s lékařem.

Jste jednou z mála českých fi-
rem, které si nenaříkají na 
odbyt. Máte vůbec nějaké 
problémy?
Problémem je absence a nedotaže-
nost technických norem v České 
republice a jejich nesoulad s nor-
mami Evropské unie. Česká re-
publika nemá vlastní závaznou 
technickou normu, která by po-
pisovala kompresivní punčochy, 
přesně definovala kompresní tří-
dy a k nim příslušné tlaky a stala 
by se závaznou pro producenty. 
Na to poukazujeme již deset let. 

V rámci EU vím nejméně o třech 
technických normách, my se ří-
díme německou normou RAL GZ 
387, která definuje kompresní 

tlaky, typy zdravotních punčoch 
a  definuje závazný postup pro 
technologii i materiály tak, aby 
produkt vyhovoval požadavkům 

zdravotních pojišťoven. Výrobek 
má garantovanou kompresi, kte-
rou deklarujeme, minimálně po 
dobu 6 měsíců užívání. Tady je 
nesoulad v rámci celé EU, různé 
země mají rozdílné normy. To je 
kámen úrazu nejen z hlediska ex-
portéra, ale i pro komunikaci od-
borné veřejnosti. V rámci meziná-
rodního srovnávání vlastně není 
jasné, o čem kdo hovoří.

Jak se pozná taková „normo - 
pun čo cha“?
Musí mít na sobě příslušnou 
známku. My jsme jediný český 
výrobce certifikovaný pro použí-
vání kolektivní ochranné znám-
ky jakost i Medical Compression 
Hosiery. Norma RAL GZ 387 de-
finuje nejen technické parame-
try, ale mimo jiné i minimální 
síly pružných vláken, aby bylo 
možné docílit předepsané kom-
prese po celou dobu garance. Ur-
čuje i zařízení, kterými je mož-
né to otestovat. Ten certifikát je 
v Německu sám o sobě zárukou, 
že výrobek je možné zařadit do 
systému veřejného zdravotního 
pojištění. Zákazníky i odbornou 
veřejnost u nás se snažíme naučit 
trvat na kvalitě a zejména na do-
držení kompresních parametrů. 
A kouzlo pro lékaře je i v tom, že 
výrobek označen touto známkou 
odpovídá přesně kompresním tla-
kům, které vyžaduje pro úspěš-
nou léčbu pacienta.
 Jana Jílková

Garantovat deklarovanou kompresi

Kompresivní punčochy tvoří 
standard dlouhodobé kompre-
sivní léčby dolních končetin. 
Komprese posiluje činnost sva-
lově-žilní pumpy a podporuje 
funkci chlopní, působí tedy na 
oba základní mechanismy zajiš-
ťující správný odtok krve z dol-
ních končetin. Nejvyšším tla-
kem působí na oblast hlezna, 
směrem ke stehnům tlaku po-
stupně ubývá. Tím napomáha-
jí lepšímu toku krve zpět k srd-
ci. Kompresivní terapie zčásti 
kompenzuje působení gravita-
ce a je jedinou osvědčenou pre-
vencí vzniku a  rozvoje křečo-
vých žil.

Výroba, obchod i edukace
Významným výrobcem těchto 
punčoch i dalšího širokého sor-
timentu zdravotního kompresiv-
ního zboží je firma MAXIS, a. s., 
ve Valašském Meziříčí.  V hlav-
ním produktovém portfoliu má 
tři kvality zdravotních kompre-
sivních punčoch – Maxis  Micro, 
Maxis Brillant a Maxis  Cotton. 
Doplňkem kolekce jsou luxusní 
preventivní podpůrné punčochy 
RELAX. Společnost MAXIS se spe-
cializuje rovněž na výrobu paž-
ních návleků a  ortopedických 
bandáží a návleků S-Line.
Vedle výroby se MAXIS věnu-
je i obchodu. Od roku 2006 úz-

ce spolupracuje s německou spo-
lečností medi GmbH & Co. KG 
z Bayreuthu, firmou se šedesá-
tiletou tradicí, která si MAXIS 
právě na základě kvality vybra-
la jako svého partnera pro trhy 
nejen v Evropě, ale i pro globál-
ní trh. Sortimentem se s MAXIS 
vzájemně doplňují. Česká firma 
na našem a slovenském trhu ex-
kluzivně distribuuje i část port-
folia medi s  prestižní značkou 
CEP, která odborníkům na spor-
tovní kompresi zní jako Porsche 
automobilistům.
Důležité je i  to, že punčochy 
v MAXIS pletou z nebarevných 
vláken – až po upletení, sešití, 

u některých druhů i přišití kra-
jek, jdou punčochy do barevny. 
Tam se totiž z bílé stane punčo-
cha nejen barevná, ale přidáním 
různých přísad v průběhu mok-
rého procesu získá i benefity, ja-
kými je pokročilá antibakteriální 
úprava nebo větší odvod vlhkosti 
od těla. Výrobky jsou schopni vy-
robit i „na míru“ přímo pro kon-
krétního spotřebitele.  Na pun-
čochy od druhé kompresní třídy 
výše, tedy při chronické žilní ne-
dostatečnosti, pacientům na zá-
kladě preskripce lékaře přispívá 
úhrada zdravotní pojišťovny, na 
niž mají nárok každých půl ro-

ku. To je při denním nošení i do-
ba plného účinku výrobků. Více 
a nejen o tom je na www.maxis-
-medica.cz.
MAXIS kompresní výrobky nejen 
vyrábí a prodává, ale zabývá se 
i edukací o zdravotním kompre-
sivním zboží směrem k odborné 
i laické veřejnosti. Pomáhá tak 
odstraňovat psychologickou ba-
riéru, protože na rozdíl od kdysi 
smutně proslulých neprodyšných 
„gumových punčoch“ v těch je-
jich nohy nejen nebolí a nenate-
čou, ale vypadají „šik“ už proto, 
že kompresní punčochy na nich 
jsou módní a krásné. (jj)

Úspěšná léčba chronické venózní insuficience a lymfedému se neobe-
jde bez kompresivní terapie a  ta zase bez kvalitních kompresivních 
punčoch. V doloženě nejvyšší kvalitě je vyrábí i prodává česká společ-
nost MAXIS, a. s., jeden z nejúspěšnějších hráčů na tomto trhu.

Několik otázek jsme položili řediteli společnosti MAXIS, a. s., Mgr. Michalu Jurovi.

Bez punčoch to nejde
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