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Obe cnie kom pre sjo te ra pia sta no wi pod -
sta wo wą me to dę po stę po wa nia w ła go dze -
niu ob ja wów i le cze niu prze wle kłej nie wy -
dol no ści żyl nej oraz owrzo dzeń żyl nych koń -
czyn dol nych. Jest nie zwy kle istot nym
ele men tem te ra pii za krze pi cy żył głę bo kich
koń czyn dol nych, której ce lem jest unik nię cie
ob ja wów ze spo łu po za krze po we go, a w sy -
tu a cji je go wy stą pie nia po zwa la re du ko wać
je go na stęp stwa. Sto so wa nie kom pre sji
w po łą cze niu z od po wie dnim po stę po wa -
niem fi zjo te ra peu tycz nym jest do tych czas
naj sku tecz niej szą me to dą re duk cji ob ja wów
obrzę ku lim fa tycz ne go koń czyn. Ze wzglę du
na ko rzy st ny wpływ na fi zjo lo gię krą że nia
w mię śniach koń czy ny dol nej ob cią żo nych wy -
sił kiem, szcze gól nie łyd ki, co raz czę ściej ma te -
ria ły uci sko we sto so wa ne są przez spo rtow -
ców pod czas bie gów na dłu gich dy stan sach.

W wa run kach fi zjo lo gicz nych od pływ
krwi żyl nej z koń czyn dol nych na stę pu je
dzię ki pra cy mię śni podu dzi we wnątrz
przedzia łów po wię zio wych (po mpa mię -

śnio wa) oraz unie moż li wia niu co fa nia się
krwi w na czy niach żyl nych dzię ki obe cno -
ści spraw nych za sta wek żyl nych. W mniej -
szym stop niu za od pływ krwi żyl nej z koń -
czyn dol nych od po wia da ją wa ha nia ci śnień
we wnątrz klat ki pier sio wej i ja my brzu -
sznej pod czas od de chów. Spraw ność po -
mpy mię śnio wej wraz z sy ste mem za sta -
wek jest du ża. Po zwa la na ob ni że nie ci ś -
nie nia żyl ne go z oko ło 100 mmHg
pod czas spo czyn ku (bra ku skur czu mię śni
podu dzia) do oko ło 20 mmHg pod czas
cho dze nia. Mi mo bra ku jed no znacz nych
do wo dów, wy ja śnia ją cych me cha nizm po -
wsta wa nia obrzę ku oraz po wi kłań wy stę -
pu ją cych w prze bie gu prze wle kłej nie wy -
dol no ści żyl nej (PNŻ) i ze spo łu po za krze -
po we go, zna ne są czyn ni ki, które
nie za prze czal nie le żą u pod staw tej pa to lo -
gii. W sy tu a cji upo śle dze nia dzia ła nia po -
mpy mię śnio wej np. na sku tek ura zu sta wu
sko ko we go, za pa le nia sta wu, za ni ków
mię śnio wych lub uszko dze nia funk cji za sta -
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wek żyl nych (co ma miej sce w prze wle kłej
nie wy dol ności żyl nej i w ze spo le po za -
krze po wym), do cho dzi do istot ne go za bu -
rze nia od pły wu krwi żyl nej z koń czyn dol -
nych. W ta kich sy tu a cjach krew prze pły wa
w na czy niach żyl nych rów nież w kie run ku
dy stal nym, po wo du jąc wzrost ci śnie nia
hydrostatycznego w na czy niach wło so wa -
tych. To zbyt wy so kie ci śnie nie nie ob ni ża
się pod czas pra cy mię śni, a wzrost ci śnie -
nia w na czy niach wło so wa tych przy czy nia
się, zgo dnie z pra wem Star lin ga, do zwięk -
sze nia fil tra cji wo dy przez ścia nę na czy nia.
Z ko lei ci śnie nie onko tycz ne oso cza
panujące we wnątrz na czyń, za które
odpowiedzialne są biał ka oso czo we,
wynosi oko ło 30 mmHg. Ci ś nie nie to wraz
ze spraw nie dzia ła ją cym ukła dem chłon -
nym odpowiadają za re sorb cję pły nu
obrzę ko we go, po wsta ją ce go w po zy cji
sto ją cej lub sie dzą cej, przy nie pra cu ją cych
mię śniach. Me cha nizm ten za wo dzi w sy -
tu a cji PNŻ czy uszko dze niu po mpy mię -
śnio wej. Ba da nia w mi kro sko pie elek tro -
no wym po ka za ły rów nież po więk sze nie
prze strze ni mię dzy ko mór ka mi śród błon ka
na czyń wło so wa tych w prze bie gu PNŻ.
Wy ka za no zwięk sze nie prze są cza nia bia łek
oso cza do prze strze ni po za na czy nio wej,
co zwięk sza jąc ci śnie nie onko tycz ne po cią -
ga za so bą zwięk sze nie filtracji pły nu
(wody) do tej prze strze ni. Za bu rzo ny
prze pływ krwi w mi kro krą że niu sprzy ja
rów nież ad he zji i ak ty wa cji leu ko cy tów (te -
o ria pu łap ki leu ko cy tar nej), co za po cząt ko -
wu je uwal nia nie cy to kin cha rak te ry stycz -
nych dla sta nu za pal ne go: in ter leu ki ny 1
czy czyn ni ka mar twi cy no wo two rów. Te
zmia ny mo gą być od po wie dzial ne za
dobrze udo ku men to wa ne zmniej sze nie
ak tyw no ści fi bry no li tycz nej, wy stę pu ją cej
w prze bie gu PNŻ. Obrzęk ob ser wo wa ny
w koń czy nach mo że mieć rów nież
przyczynę w nie wy dol nym ukła dzie lim fa -
tycz nym. Funk cją te go ukła du jest odbiór

pły nu śród t kan ko we go i od pro wa dze nie
z po wro tem do ukła du na czy nio we go. 
Za bu rze nia od pły wu chłon ki mo gą mieć
cha rak ter pier wot ny, kie dy pa to lo gia
dotyczy sa me go ukła du chłon ne go lub
wtór ny, jak ma to miej sce w PNŻ, kie dy
prze cią żo ny układ chłon ny sta je się nie -
wydolny, a pro ces wraz z upły wem cza su
stop nio wo utrwa la się, pro wa dząc w koń -
cu do au to no mi za cji pa to lo gii ukła du
chłon ne go. 

Mi mo kil ku se tlet niej tra dy cji w sto so -
wa niu kom pre sjo te ra pii, nadal trwa ją ba da -
nia ma ją ce na ce lu wy ja śnie nie me cha ni -
zmów ko rzy st nych efek tów tej te ra pii. Ce -
lem te ra pii uci sko wej jest ob ni że nie
nie pra wi dło wo wy so kie go ci śnie nia
w ukła dzie żyl nym. Za efekt ten od po wia -
da zmniej sze nie śre dni cy uci śnię te go na -
czy nia żyl ne go, głów nie ukła du po wierz -
chow ne go i jak po ka zu je część ba dań,
moż li wa re duk cja re flu ksu po zbli że niu nie
w peł ni uszko dzo nych za sta wek. Przy spie -
sze nie prze pły wu krwi po wo du je szyb sze
opróż nia nie na czyń żyl nych, uła twia jąc
z ko lei na pływ od stro ny tęt ni czej. Ze wnę -
trz ny ucisk sta no wi rów nież do dat ko wą
pod po rę dla kur czą cych się mię śni, co po -
pra wia wy daj ność po mpy mię śnio wej po -
przez zwięk sze nie ci śnie nia w przedzia łach
we wnątrz po wię zio wych. Wpływ kom -
pre sji na układ chłon ny po wo du je zwięk -
sze nie od pły wu chłon ne go, po przez po -
pra wę mo to ry ki na czyń chłon nych w prze -
strze ni nad po wię zio wej. Od pływ chłon ny
z prze strze ni nad po wię zio wej mo że z cza -
sem ogra ni czyć się na sku tek zmniej sze nia
ob ję to ści po wsta ją ce go prze się ku, co jest
rów nież efek tem ci śnie nia dzia ła ją ce go
z ze wnątrz na tkan ki. Efekt kom pre sji ob -
ser wu je się rów nież na po zio mie mi kro -
krą że nia i ko mór ko wym. Udo wo dnio no
wzrost i przy spie sze nie prze pły wu w mi -
kro krą że niu skóry. Te zmia ny mo gą tłu ma -
czyć zmniej sze nie nie ko rzy st nej in te rak cji
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leu ko cy tów ze śród błon kiem na czyń dzię -
ki wzro sto wi sił ści na ją cych. W efek cie do -
cho dzi do spad ku pro duk cji cy to kin pro za -
pal nych i po bu dze nia pro ce sów fi bry no li -
tycz nych. Efekt ten moż na ob ser wo wać
w po sta ci spad ku na si le nia bólu czy po stę -
pu go je nia owrzo dze nia podu dzia.

Ma te ria ły uci sko we

W sto so wa niu kom pre sjo te ra pii ma my
do dys po zy cji dwie gru py pro duk tów: opa ski
ela stycz ne oraz po ńczo chy. Opa ski ela stycz -
ne dzie li się ze wzglę du na sto pień roz cią gli -
wo ści na:
• ma ło roz cią gli we – wy dłu ża ją się o 40 do

70% pod wpły wem roz cią ga nia, 
• śre dnio roz cią gli we – wy dłu że nie o 90

do 120%,
• opa ski o du żym stop niu roz cią gli wo ści –

wy dłu że nie o po nad 120% wyj ścio wej
dłu go ści.

Podział ten jest istot ny ze wzglę du na
efekt he mo dy na micz ny wy wo ły wa ny
w na czy niach żyl nych koń czy ny przez po -
szcze gól ne gru py opa sek. Opa ski o ni skim
stop niu roz cią gli wo ści nie wy wo łu ją du że -
go ci śnie nia na struk tu ry nad po wię zio we,
w tym ży ły ukła du po wierz chow ne go,
które mo gą się wy peł niać dość swo bo dnie
w sy tu a cji spo czyn ku. Pod czas pra cy mię -
śni koń czy ny do cho dzi do ich skróce nia
i zwięk sze nia ob wo du, to z ko lei na po ty ka
na opór ma ło roz cią gli wej opa ski, w efek -
cie po wo du jąc znacz ny wzrost ci śnie nia
we wnątrzpo wię zio we go, sta no wią ce go si -
łę na pę do wą od pły wu krwi z ukła du głę -
bo kie go. Ten ro dzaj opa sek wska za ny jest
w re duk cji obrzę ku, czy le cze niu na -
stępstw ze spo łu po za krze po we go u pa -
cjen tów ma ją cych moż li wość ru chu. Opa -
ski o du żym stop niu roz cią gli wo ści wy wo -
łu ją sta ły, nie du ży wzrost ci śnie nia
w przedzia łach nad po wię zio wych. Efekt

ten jest nie za leż ny od pra cy mię śni koń -
czy ny. Opa ski te po zwa la ją zmniej szyć
spo czyn ko we nad ci śnie nie żyl ne.

Dru gą gru pę pro duk tów sta no wią po ń -
czo chy uci sko we. Głów ną za le tą po ńczoch
jest, po ich od po wie dnim do bo rze, go to -
wość do sa mo dziel ne go sto so wa nia przez
pa cjen ta. Efekt kom pre sji, uzy ski wa ny dzię -
ki po ńczo chom, lo ka li zu je się po mię dzy
kom pre sją ma te ria ła mi o du żej i ma łej roz -
cią gli wo ści. W Eu ro pie funk cjo nu je kil ka
podzia łów ma te ria łów uci sko wych na kla sy,
ze wzglę du na ci śnie nie, ja kie wy wie ra po -
ńczo cha na po zio mie tuż nad ko st ka mi sta -
wu sko ko we go. W Pol sce naj czę ściej sto -
so wa na jest ska la funk cjo nu ją ca rów nież
w kra jach nie miec ko ję zycz nych. Obej mu je
ona 4 kla sy kom pre sji, z cze go sto pień IV,
naj więk szy ucisk, sto su je się w naj bar dziej
za a wan so wa nych po sta ciach obrzę ku lim fa -
tycz ne go:
• kla sa I 18,4 mmHg – 21 mmHg;
• kla sa II 25,1 mmHg – 32 mmHg;
• kla sa III 36 mmHg – 46 mmHg;
• kla sa IV > 59 mmHg.

W przed sta wio ną po wy żej kla sy fi ka cję
do sko na le wpi su ją się ma te ria ły uci sko we
z li nii Avi ce num fir my Aries, które dzię ki du -
że mu za kre so wi roz mia rów po zwa la ją na
do kład ne do pa so wa nie po ńczo chy, raj sto py
czy pod ko la nów ki w od po wie dniej kla sie uci -
sku każ de mu pa cjen to wi.

Wska za nia i prze ciw wska za nia

Wska za niem do sto so wa nia kom pre -
sjo te ra pii ob ję te są dzia ła nia pro fi lak tycz ne,
jak rów nież le cze nie cho rób z za kre su ukła -
du żyl ne go i chłon ne go, cze go odzwier cie -
dle niem jest obe cność te go ro dza ju te ra pii
w za le ce niach wie lu to wa rzystw w ran dze
kla sy A i B. Sto so wa nie te ra pii uci sko wej
za le ca się:
• w za po bie ga niu ży la ków pier wot nych,
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eli mi na cji ob ja wów „prze cią żo ne go”
ukła du żyl ne go, w którym nie ob ser wu -
je się je szcze zmian mor fo lo gicz nych.
Do ty czy to sy tu a cji sprzy ja ją cych za sto -
jo wi żyl ne mu – dłu gie unie ru cho mie nie
w sa mo lo cie, sa mo cho dzie, dłu gie po -
zo sta wa nie w po zy cji sto ją cej (kom pre -
sja kla sy I, Avi ce num 140);

• w cią ży, ja ko pro fi lak ty kę prze wle kłej
nie wy dol no ści żyl nej oraz re duk cji
obrzę ków koń czyn dol nych (kom pre sja
kla sy II i III, Avi ce num 360 i Avi ce num
520);

• w pro fi lak ty ce prze ciw za krze po wej pa -
cjen tów, za rów no pod da wa nych ope ra -
cjom, jak rów nież le czo nych za cho waw -
czo (kom pre sja kla sy I i II, Avi ce num 140
i Avi ce num 360);

• po za bie gach chi rur gicz nych na ukła dzie
żyl nym, za rów no kla sycz nych, jak i we -
wnątrz na czy nio wych, ma ło in wa zyj nych
(kom pre sja kla sy II, Avi ce num 360);

• w prze wle kłej nie wy dol no ści żyl nej we
wszy st kich stop niach za a wan so wa nia
cho ro by C0 do C6 (kom pre sja kla sy I do
III, Avi ce num 140, 360, 520);

• w le cze niu obrzę ków róż ne go po cho -
dze nia: lim fa tycz nych, po u ra zo wych, po -
o pe ra cyj nych, naj czę ściej łącz nie z za bie -
ga mi fi zy ko te ra peu tycz ny mi (kom pre sja
kla sy II,III i IV, Avi ce num 360, Avi ce num
520); 

• w prze bie gu za pa le nia żył po wierz chow -
nych (kom pre sja kla sy II, Avi ce num 360);

• w le cze niu za krze pi cy żył głę bo kich (brak
zgo dy co do za le ceń, pro po no wa ne jest
sto so wa nie opa sek o ma łej roz cią gli wo ści
u osób cho dzą cych, a po uzy ska niu po -
pra wy kom pre sja kla sy II lub III, Avi ce -
num 360, 520); 

• w za po bie ga niu wy stą pie nia i le cze niu
ob ja wów ze spo łu po za krze po we go
(kom pre sja kla sy II do IV, Avi ce num 360,
Avi ce num 520);

• w le cze niu owrzo dzeń żyl nych (w przy -

pad ku osób ak tyw nych za le ca ne jest sto -
so wa nie opa sek o ma łej roz cią gli wo ści,
po wy le cze niu kom pre sja kla sy II, III, Avi -
ce num 360, Avi ce num 520).

Sto so wa nie ma te ria łów uci sko wych jest
prze ciw wska za ne:
• w za a wan so wa nej miaż dży cy na czyń

koń czyn dol nych, okre ślo nej war to ścią
wska źni ka ko st ka ra mię 0,6 i mniej sze.
W przy pad ku wska źni ka o wy ższych
war to ściach niż 0,6 moż na roz wa żyć
kom pre sję I stop nia;

• w zde kom pen so wa nej nie wy dol no ści
ser ca. Zwięk szo ny po wrót żyl ny wy ni ka -
ją cy z dzia ła nia kom pre syj ne go mógł by
do pro wa dzić do ostrej nie wy dol no ści
ser ca;

• w ostrej fa zie za krze pi cy ukła du głę bo kie -
go ze wzglę du na zwięk sze nie pręd ko ści
prze pły wu ist nie je po ten cjal ne ry zy ko
ode rwa nia się skrze pli ny;

• w sy tu a cji ostre go za pa le nia skóry i tkan -
ki pod skór nej. Ist nie je ry zy ko znacz nej
po dat no ści na uszko dze nie na skór ka
i skóry pod czas kom pre sji;

• w prze bie gu za bu rzeń czu cia, do których
do cho dzi w prze bie gu neu ro pa tii ob wo -
do wej. Moż li we jest za sto so wa nie te ra pii
uci sko wej o naj mniej szym stop niu uci sku
z za strze że niem ści słej kon tro li sta nu na -
skór ka i skóry;

• w przy pad ku brak ak cep ta cji uci sku przez
pa cjen ta lub nie zdol ność do za ło że nia
po ńczo chy wy klu cza moż li wość sto so -
wa nia tej te ra pii.

Do bór od po wie dnie go pro duk tu 
uci sko we go

W ce lu do bra nia naj lep sze go wy ro bu
uci sko we go na le ży wy ko nać po miar koń -
czy ny. Naj waż niej szym pod wzglę dem
efek tyw no ści uci sku jest po miar ob wo du
podu dzia tuż nad ko st ka mi sta wu sko ko we -
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go. Po zo sta łe po mia ry ma ją na ce lu jak naj -
lep sze do pa so wa nie po ńczo chy do koń -
czy ny. Po mia ru na le ży do ko nać na koń czy -
nie, która po zba wio na jest obrzę ku lub
obrzęk jest moż li wie naj mniej szy. Ma to
miej sce po od po czyn ku noc nym lub po od -
po wie dnim przy go to wa niu pa cjen ta, które -
mu po le ca się le że nie z wy żej uło żo ny mi
koń czy na mi. Oczy wi ste jest rów nież do pa -
so wa nie pro duk tu do dłu go ści koń czy ny.
Rów nież w tym przy pad ku pro duk ty z li nii
Avi ce num ofe ru ją kom fort wy bo ru w za -
kre sie trzech dłu go ści po ńczoch lub raj -
stop. Po usta le niu kla sy uci sku, bar dzo du -
żym uła twie niem przy wy bo rze po ńczo chy
są go to we ta be le roz mia rów za wie ra ją ce

po moc ne sche ma ty. Po ni żej znajduje się
ta be la opi su ją ca pro duk ty uci sko we z li nii
Avi ce num fir my Aries (Ryc. 1).

Pod su mo wa nie

Naj le piej do bra ne pod wzglę dem kla sy
uci sku i roz mia ru ma te ria ły uci sko we nie
dzia ła ją, je że li nie są no szo ne. Z te go po wo -
du naj waż niej sze jest wy tłu ma cze nie ce lo -
wo ści kom pre sjo te ra pii oraz uzy ska nie peł -
nej ak cep ta cji ze stro ny pa cjen ta. Wła ści wy
do bór ma te ria łów uci sko wych oraz ich sy -
ste ma tycz ne sto so wa nie znacz nie zwięk sza
szan se osią gnię cia za mie rzo ne go efek tu te ra -
peu tycz ne go.

Ryc. 1. Pro duk ty uci sko we z li nii Avi ce num fir my Aries.
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