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OPTIFORM FEEL

                                                                                                                                                              
De nieuwe productlijn Optiform Feel is een aanvulling op het vlakbrei assortiment   
en biedt een zeer effectieve ondersteuning in alle stadia van lymfoedeem en  
lipoedeem in de bovenste extremiteiten.        
 

Door de unieke nieuwe samenstelling van het garen is Optiform Feel uiterst                        
aangenaam om te dragen. Naast polyamide en elastaan is dit vooral te danken aan een 

zeer hoog aandeel Tencel™ Lyocell, een milieuvriendelijke vezel gemaakt van   
hernieuwbare grondstoffen die bijzonder zacht is voor de huid. De gladde textuur zorgt 

voor een zijdezacht gevoel zonder dat dit ten koste gaat van de stabilteit.   
De uitstekende materiaaleigenschappen van Tencel™ Lyocell  -uitzonderlijk ademend, 

vochtabsorberend en ventilerend - creëren een ideaal huidklimaat.    
Dit maakt Optiform Feel ook geschikt voor de gevoelige en allergiegevoelige huid. 

 
De hoogwaardige afwerking van het breiwerk - vooral de platte nauwelijks voelbare na-

den tot in de vingertoppen - maken de overtuigende eigenschappen van de   
Optiform Feel compleet.

Portfolio
Optiform Feel 

Model / CCL

CCL1

CCL2

CCL3



AC1 Handschoen

A–E Verlengde handschoen

A-G Handschoen en arm 1-delig

C–E Armdeel

C–G Arm

Opties

Vinger
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Opties Omschrijving Toepassing

H
an

d
d

ee
l

Zonder vingers 

Met standaard 
duim

Handschoen zonder vingers met 
standaard duim van 1.5 cm lengte

Compressie op de hand en duim, zonder 
vingers

Met maatwerk 
duim

Handschoen zonder vingers met duim 
van zelf te bepalen lengte

Compressie op de hand en duim, zonder 
vingers

Open vingers Handschoen met open vingers Compressie op de hand, duim en vingers 

Gesloten vingers Handschoen met gesloten vingers Compressie op de hand, duim en vingers 

M
od

el
 b

oo
rd Recht Rechte boord aan het proximale 

uiteinde van de handschoen Standaard rechte afwerking

Schuin Schuin opgebreide boord aan het 
proximale uiteinde van de handschoen Voorkomt circulaire insnoering

O
p

ti
es

 b
oo

rd

Optiline Gebreide standaard hoogwaardige 
afwerking

Verhoogd comfort voor een soepele 
overgang; gewenste toepassing: korte of 
lange handschoen

Poreus eind  
(incl. Optiline)

3 cm             
(standaard)

Minder compressie aan het uiteinde 
van het manchet

Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij 
overlapping met een 2- delige voorziening.
Ook trekt de handschoen makkelijker aan 
en uit

6 cm                
(optie) 

Minder compressie aan het uiteinde 
van het manchet

Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij 
overlapping met een 2- delige voorziening.
Ook trekt de handschoen makkelijker aan 
en uit

Alle opties voor model 
AC1 Handschoen

Assortimentsoverzicht 
Model AC1 Handschoen

Optiform Feel Feel Feel

Model / CCL

CCL1 15–21 mmHg 

CCL2 23–32 mmHg 

CCL3 34–46 mmHg 
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Alle opties voor model 
AC1 Handschoen

Opties Omschrijving Toepassing

O
ve

ri
g

Pocket voor pelotte 
Ingebreide pocket waarin een pelotte 
geplaatst kan worden                                 
(3 zijden gestikt)

Voor het plaatsen van pelottes/polsters om 
lokaal meer compressie te geven of om 
uitstekende delen te ontlasten

Voering 
Ingenaaide voering welke de wrijving 
tussen kous en huid vermindert               
(4 zijden gestikt)

Bijzonder zacht voor de huid; bij gevoelige 
of beschadigde huid

Rits

Op de 
handrug       
of                 
aan de 
duimzijde

Ingenaaide ritssluiting

In geval van beperkte mobiliteit; maakt het 
aan- en uittrekken makkelijker.             
Vergemakkelijkt tevens het plaatsen en/ of 
verwisselen van polstermaterialen

Haak&oogsluiting
(optioneel bij rits) Net als BH-sluiting Maakt het sluiten van de rits makkelijker. 

Voorkomt beschadiging van de huid
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Assortimentsoverzicht 
Model A–E Lange handschoen

Opties Omschrijving Toepassing

H
an

d
d

ee
l Zonder vingers 

Met          
standaard 
duim

Handschoen zonder vingers met 
standaard duim van 1.5 cm lengte

Compressie op de hand en duim, zonder 
vingers

Met 
maatwerk 
duim

Handschoen zonder vingers met duim 
van zelf te bepalen lengte

Compressie op de hand en duim, zonder 
vingers

Open vingers Handschoen met open vingers Compressie op de hand, duim en vingers 

Gesloten vingers Handschoen met gesloten vingers Compressie op de hand, duim en vingers 

M
od

el
 b

oo
rd Recht Rechte boord aan het proximale 

uiteinde van de handschoen Standaard rechte afwerking

Schuin Schuin opgebreide boord aan het 
proximale uiteinde van de handschoen Voorkomt circulaire insnoering

O
p

ti
es

 b
oo

rd

Optiline Gebreide standaard hoogwaardige 
afwerking

Verhoogd comfort voor een soepele 
overgang; gewenste toepassing: korte of 
lange handschoen

Poreus eind  
(incl. Optiline)

3 cm       
(standaard)

Minder compressie aan het uiteinde 
van het manchet

Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij 
overlapping met een 2- delige voorziening.
Ook trekt de handschoen makkelijker aan 
en uit

6 cm          
(optie) 

Minder compressie aan het uiteinde 
van het manchet

Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij 
overlapping met een 2- delige voorziening.
Ook trekt de handschoen makkelijker aan 
en uit

Siliconenboord

3.5 cm 3.5 cm siliconenband om afzakken 
tegen te gaan

Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. 
De siliconenband zorgt ervoor dat het 
hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten

5 cm 5 cm siliconenband om afzakken tegen 
te gaan

Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. 
De siliconenband zorgt ervoor dat het 
hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten

Alle opties voor model 
A–E Lange handschoen

Optiform Feel

Model / CCL

CCL1 15–21 mmHg

CCL2 23–32 mmHg

CCL3 34–46 mmHg
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Alle opties voor model  
A–E Lange handschoen

Opties Omschrijving Toepassing

O
ve

ri
g

Pocket voor pelotte 
Ingebreide pocket waarin een pelotte 
geplaatst kan worden                                 
(3 zijden gestikt)

Voor het plaatsen van pelottes/polsters om 
lokaal meer compressie te geven of om 
uitstekende delen te ontlasten

Voering 
Ingenaaide voering welke de wrijving 
tussen kous en huid vermindert               
(4 zijden gestikt)

Bijzonder zacht voor de huid; bij gevoelige 
of beschadigde huid

Rits

Voor hand-
deel: op de 
handrug       
of aan 
duimzijde 
Voor armdeel: 
links, rechts 
of op boven-
zijde arm

In geval van beperkte mobiliteit; maakt het 
aan- en uittrekken makkelijker.             
Vergemakkelijkt tevens het plaatsen en/ of 
verwisselen van polstermaterialen

Haak&oogsluiting
(optioneel bij rits) Net als BH-sluiting Maakt het sluiten van de rits makkelijker. 

Voorkomt beschadiging van de huid

Siliconen strip 3.5 cm 
5.0 cm Strip siliconenband Te gebuiken op zacht weefsel, biedt extra 

fixatie van het hulpmiddel
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Assortimentsoverzicht 
Model A-G Handschoen met armkous 1-delig

Alle opties voor model 
A-G Handschoen met armkous 1-delig

Opties Omschrijving Toepassing

H
an

d
d

ee
l Zonder vingers 

Met          
standaard 
duim

Handschoen zonder vingers met 
standaard duim van 1.5 cm lengte

Compressie op de hand en duim, zonder 
vingers

Met 
maatwerk 
duim

Handschoen zonder vingers met duim 
van zelf te bepalen lengte

Compressie op de hand en duim, zonder 
vingers

Open vingers Handschoen met open vingers Compressie op de hand, duim en vingers 

Gesloten vingers Handschoen met gesloten vingers Compressie op de hand, duim en vingers 

B
oo

rd
 p

ro
xi

m
aa

l Recht Rechte boord aan het proximale 
uiteinde van de handschoen Standaard rechte afwerking

Schuin

Schuin opgebreide boord aan het 
proximale uiteinde van de handschoen.  
De buitenzijde is langer dan de binnen-
zijde 

Voorkomt circulaire insnoering

Extra schuin

Extra schuin opgebreide boord aan het 
proximale uiteinde van de handschoen.  
De buitenzijde is langer dan de binnen-
zijde 

Voorkomt circulaire insnoering

O
p

ti
es

 b
oo

rd
 p

ro
xi

m
aa

l

Optiline Gebreide standaard hoogwaardige 
afwerking

Verhoogd comfort voor een soepele 
overgang; gewenste toepassing: korte of 
lange handschoen

Poreus eind  
(incl. Optiline)

3 cm (stan-
daard)

Verminderde compressie aan de 
bovenzijde van de armkous Zorgt voor een gelijkmatige overgang

6 cm (optie) Verminderde compressie aan de 
bovenzijde van de armkous Zorgt voor een gelijkmatige overgang

Siliconenboord

3.5 cm 3.5 cm siliconenband om afzakken 
tegen te gaan

Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. 
De siliconenband zorgt ervoor dat het 
hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten

5 cm 5 cm siliconenband om afzakken tegen 
te gaan

Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. 
De siliconenband zorgt ervoor dat het 
hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten

3/4 Siliconenboord 3.5 cm

3/4 siliconenboord ingenaaid aan 
bovenzijde van de armkous.                   
De binnenzijde van de arm blijft vrij van 
siliconenboord.

Extra grip zonder dat de (gevoelige) huid 
aan de binnenzijde van de arm in           
aanraking komt met siliconenboord

Optiform Feel

Model / CCL

CCL1 15–21 mmHg 

CCL2 23–32 mmHg

CCL3 34–46 mmHg
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Alle opties voor model 
A-G Handschoen met armkous 1-delig

Opties Omschrijving Toepassing

O
ve

ri
g

Ellebooghoek

160° Standaard optie Standaard anatomisch gevormde elleboog

150° Voor specifieke anatomische en/of            
pathologische omstandigheden

135° Voor specifieke anatomische en/of            
pathologische omstandigheden

Elleboogfunctie-
zone Aangepast breiwerk rond de elleboog Hoog comfort door verminderde           

plooivorming ter hoogte van de elleboog

Bolero

Ééndelig Gebreide rugband welke beide        
armkousen verbindt

Biedt extra steun; verbinding van twee 
armkousen middels een rugpand.        
Wanneer andere bevestigingsopties niet 
mogelijk en/of functioneel zijn

Tweedelig 
met 
haak&oog-  
sluiting

Gebreide rugband welke beide       
armkousen verbindt. Twee-delig, te 
sluiten met haak&oogsluiting

Biedt extra steun; verbinding van twee 
armkousen middels een rugpand.        
Wanneer andere bevestigingsopties niet 
mogelijk en/of functioneel zijn

Lichaamsgordel Doorgebreide schouderkap met            
lichaamsgordel Voorkomt afzakken

Schouderkap
Doorgebreide schouderkap met         
sluiting voor bevestiging aan   
BH-bandje

Voorkomt afzakken

Pocket voor pelotte 
Ingebreide pocket waarin een pelotte 
geplaatst kan worden                                 
(3 zijden gestikt)

Voor het plaatsen van pelottes/polsters om 
lokaal meer compressie te geven of om 
uitstekende delen te ontlasten

Voering 
Ingenaaide voering welke de wrijving 
tussen kous en huid vermindert               
(4 zijden gestikt)

Bijzonder zacht voor de huid; geadviseerd 
bij gevoelige of beschadigde huid

Rits In hand- of 
armdeel

Voor handdeel: op de handrug  of aan 
duimzijde                                                   
Voor armdeel: links, rechts of op   
bovenzijde  arm

In geval van beperkte mobiliteit; maakt het 
aan- en uittrekken makkelijker.             
Vergemakkelijkt tevens het plaatsen en/ of 
verwisselen van polstermaterialen

Haak&oogsluiting
(optioneel bij rits) Net als BH-sluiting Maakt het sluiten van de rits makkelijker. 

Voorkomt beschadiging van de huid

Siliconen strip 3.5 cm 
5.0 cm Strip siliconenband Te gebuiken op zacht weefsel, biedt extra 

fixatie voor het hulpmiddel 
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Assortimentsoverzicht 
Model C–E Arm onderarm

Opties Omschrijving Toepassing

B
oo

rd
 p

ro
xi

m
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l

Recht Rechte boord aan het proximale 
uiteinde van de handschoen Standaard boord

Schuin

Schuin opgebreide boord aan het 
proximale uiteinde van de handschoen.  
De buitenzijde is langer dan de          
binnenzijde 

Voorkomt circulaire insnoering

O
p

ti
es

 b
oo

rd
 p

ro
xi

m
aa

l

Optiline Gebreide standaard hoogwaardige 
afwerking

Verhoogd comfort voor een soepele 
overgang

Poreus eind 
(incl. Optiline)

3 cm        
(standaard)

Verminderde compressie aan de 
bovenzijde van de armkous

Zorgt voor een gelijkmatige overgang

6 cm          
(optie) 

Verminderde compressie aan de 
bovenzijde  van de armkous Zorgt voor een gelijkmatige overgang 

Siliconenboord

3.5 cm 3.5 cm siliconenband om afzakken 
tegen te gaan

Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. 
De siliconenband zorgt ervoor dat het 
hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten

5 cm 5 cm siliconenband om afzakken tegen 
te gaan

Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. 
De siliconenband zorgt ervoor dat het 
hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten

B
oo

rd
   

   
 

d
is

ta
al

Recht
Standaard optie                                      
(voor elk model zonder vaste           
handschoen)

Alle opties voor model
C–E Arm onderarm

Optiform Feel

Model / CCL

CCL1 15–21 mmHg 

CCL2 23–32 mmHg

CCL3 34–46 mmHg
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Alle opties voor model 
C–E Arm onderarm

Opties Omschrijving Toepassing

O
p

ti
es

 b
oo

rd
 

d
is

ta
al

Poreus manchet

Standaard  
(3.0 cm)

Verminderde compressie aan de 
onderzijde van de armkous (pols)

Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij 
overlapping met een 2- delige voorziening

Optioneel  
(6.0 cm)

Verminderde compressie aan de 
onderzijde van de armkous (pols)

Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij 
overlapping met een 2- delige voorziening

O
ve

ri
g

Pocket voor pelotte
Ingebreide pocket waarin een pelotte 
geplaatst kan worden                                 
(3 zijden gestikt)

Voor het plaatsen van pelottes/polsters om 
lokaal meer compressie te geven of om 
uitstekende delen te ontlasten

Voering 
Ingenaaide voering welke de wrijving 
tussen kous en huid vermindert               
(4 zijden gestikt)

Bijzonder zacht voor de huid;                      
geadviseerd bij gevoelige of beschadigde 
huid

Rits In armdeel
Positie rits:                                                
buiten-, binnen- voor- of achterzijde van 
de arm

In geval van beperkte mobiliteit; maakt het 
aan- en uittrekken makkelijker.             
Vergemakkelijkt tevens het plaatsen en/ of 
verwisselen van polstermaterialen

Haak&oogsluiting
(optioneel bij rits) Net als BH-sluiting Maakt het sluiten van de rits makkelijker. 

Voorkomt beschadiging van de huid

Siliconen strip 3.5 cm 
5.0 cm Strip siliconenband Te gebuiken op zacht weefsel, biedt extra 

fixatie voor het hulpmiddel 
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Assortimentsoverzicht
Model C–G Armkous

Alle opties voor model
C–G Armkous

Opties Omschrijving Toepassing

B
oo

rd
 p

ro
xi

m
aa

l Recht Rechte boord aan het proximale 
uiteinde van de handschoen Standaard boord

Schuin

Schuin opgebreide boord aan het 
proximale uiteinde van de handschoen.  
De buitenzijde is langer dan de          
binnenzijde 

Voorkomt circulaire insnoering

Extra schuin

Extra schuin opgebreide boord aan het 
proximale uiteinde van de handschoen.  
De buitenzijde is langer dan de          
binnenzijde 

Voorkomt circulaire insnoering

P
O

p
ti

es
 b

oo
rd

 p
ro

xi
m

aa
l

Optiline Gebreide standaard hoogwaardige 
afwerking

Verhoogd comfort voor een soepele 
overgang; gewenste toepassing: korte of 
lange handschoen

Poreus eind  
(incl. Optiline)

3 cm        
(standaard)

Verminderde compressie aan de 
bovenzijde van de armkous

Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij 
overlapping met een 2- delige voorziening

6 cm          
(optie) 

Verminderde compressie aan de 
bovenzijde  van de armkous

Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij 
overlapping met een 2- delige voorziening

Siliconenboord

3.5 cm 3.5 cm siliconenband om afzakken 
tegen te gaan

Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. 
De siliconenband zorgt ervoor dat het 
hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten

5 cm 5 cm siliconenband om afzakken tegen 
te gaan

Voor een betere fixatie van het hulpmiddel. 
De siliconenband zorgt ervoor dat het 
hulpmiddel op de juiste plaats blijft zitten

3/4 Siliconenboord 3.5 cm

3/4 siliconenboord ingenaaid aan 
bovenzijde van de armkous.                   
De binnenzijde van de arm blijft vrij van 
siliconenboord.

Extra grip zonder dat de (gevoelige) huid 
aan de binnenzijde van de arm in           
aanraking komt met siliconenboord

B
oo

rd
   

   
 

d
is

ta
al

Recht
Standaard optie                                       
(voor elk model zonder vaste hand-
schoen)

Optiform Feel

Model / CCL

CCL1 15–21 mmHg

CCL2 23–32 mmHg 

CCL3 34–46 mmHg 
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Alle opties voor model 
C–G Armkous

Opties Omschrijving Toepassing

O
p

ti
es

 b
oo

rd
 

d
is

ta
al

Poreus manchet

Standaard  
(3.0 cm) Standaard optie Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij 

overlapping met een 2- delige voorziening

Optioneel  
(6.0 cm) Optioneel Zorgt voor een gelijkmatige overgang bij 

overlapping met een 2- delige voorziening

O
ve

ri
g

Ellebooghoek

160° Standaard optie Standaard anatomisch gevormde elleboog

150° Voor specifieke anatomische en/of            
pathologische omstandigheden

135° Voor specifieke anatomische en/of            
pathologische omstandigheden

Elleboogfunctie-
zone Aangepast breiwerk rond de elleboog Hoog comfort door verminderde            

plooivorming ter hoogte van de elleboog

Bolero

Ééndelig Gebreide rugband welke beide        
armkousen verbindt

Biedt extra steun; verbinding van twee 
armkousen middels een rugpand.        
Wanneer andere bevestigingsopties niet 
mogelijk en/of functioneel zijn 

Tweedelig 
met 
haak&oog-  
sluiting

Gebreide rugband welke beide       
armkousen verbindt. Twee-delig, te 
sluiten met haak&oogsluiting

Biedt extra steun; verbinding van twee 
armkousen middels een rugpand.        
Wanneer andere bevestigingsopties niet 
mogelijk en/of functioneel zijn

Lichaamsgordel Doorgebreide schouderkap met            
lichaamsgordel Voorkomt afzakken

Schouderkap
Doorgebreide schouderkap met         
sluiting voor bevestiging aan   
BH-bandje

Voorkomt afzakken

Pocket voor pelotte 
Ingebreide pocket waarin een pelotte 
geplaatst kan worden                                 
(3 zijden gestikt)

Voor het plaatsen van pelottes/polsters om 
lokaal meer compressie te geven of om 
uitstekende delen te ontlasten

Voering 
Ingenaaide voering welke de wrijving 
tussen kous en huid vermindert               
(4 zijden gestikt)

Bijzonder zacht voor de huid; geadvisserd 
bij gevoelige of beschadigde huid

Rits In armdeel
Positie rits:                                                
buiten-, binnen- voor- of achterzijde van 
de arm

In geval van beperkte mobiliteit; maakt het 
aan- en uittrekken makkelijker.             
Vergemakkelijkt tevens het plaatsen en/ of 
verwisselen van polstermaterialen

Haak&oogsluiting
(optioneel bij rits) Net als BH-sluiting Maakt het sluiten van de rits makkelijker. 

Voorkomt beschadiging van de huid

Siliconen strip 3.5 cm 
5.0 cm Strip siliconenband Te gebuiken op zacht weefsel, biedt extra 

fixatie voor het hulpmiddel 



14

Assortimentsoverzicht 
Model Vinger (los)

Opties Omschrijving Toepassing

V
in

g
er

 

Open vinger

Optiline Standaard afwerking (zonder polsband)

Met polsband Polsband met klittebandsluiting Voor betere fixatie

Gesloten vinger

Optiline Standaard afwerking (zonder polsband)

Met polsband Polsband met klittebandsluiting Voor betere fixatie

Alle opties voor model
Vinger (los)

Optiform Feel

Model / CCL

CCL1 15–21 mmHg 

CCL2 23–32 mmHg

CCL3 34–46 mmHg 
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Hand

Model proximale boord

Opties boord 

Zonder vingers met duim

Recht

Optiline

Open vingers

Schuin opgebreid

Porouse boord

Gesloten vingers

Extra schuin opgebreid

Siliconen noppenboord ¾ Ingenaaide siliconen              
noppenboord

Opties 



17

Overige

Èèn-delige bolero

Ellebooghoek

Siliconen strip

Twee-delige bolero

Functiezone elleboog

Pocket voor polsters

Schouderkap met                      
lichaamsgordel

Rits

Voering

Schouderkap met           
BH-bevestiging

Rits met haak&oogsluiting

Opties 

Bij een CE of CG armkous zit de naad standaard aan de buitenzijde.                   
Optioneel is de naad aan de binnenzijde.

Bij iedere voorziening die op de hand begint en bij alle voorzieningen met een    
schouderkap zit de naad altijd aan de binnenzijde.

Optioneel kan het textiel-label aan de buitenzijde geplaatst worden. Deze optie 
kan niet bij voorzieningen met een siliconenband.
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Wij van SIGVARIS GROUP zijn er op gericht dat mensen zich goed voelen. Iedere dag 
opnieuw. Met onze hoogwaardige en innovatieve producten willen wij gezondheid en   
welzijn verbeteren.

Meer dan 150 jaar ervaring op het gebied van compressiehulpmiddelen
Als Zwitsers bedrijf is SIGVARIS GROUP 100% een familiebedrijf sinds de oprichting in 
1864. Al bijna 100 jaar produceert SIGVARIS GROUP “rubber-elastisch textiel”, dat zowel in            
Zwitserland als daarbuiten wordt verkocht. 
Vandaag de dag is de SIGVARIS GROUP een wereldwijd toonaangevende aanbieder 
op het gebied van medische compressietherapie. Onze portfolio dekt een groot aantal         
uiteenlopende behoeften en indicaties. 
 
Een partner op wie u kunt vertrouwen
Wij van SIGVARIS GROUP zijn een betrouwbare en ervaren partner voor onze klanten over 
de hele wereld, waaronder apotheken, drogisterijen, orthopedische en medische speciaal-
zaken, alsmede medische professionals en ziekenhuizen.  
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Zwitserland en wij hebben eigen productie-                    
faciliteiten in Zwitserland, Frankrijk, Polen, de VS en Brazilië. Met dochterondernemingen 
in Duitsland, Oostenrijk, Engeland, Italië, Canada, China, Australië, Mexico en een kantoor 
in de Verenigde Arabische Emiraten, evenals verkooppartners in meer dan 70 landen op 
alle continenten, zijn wij dicht bij onze klanten.  
 

Onze portfolio is gebaseerd op merken die gericht zijn op diverse behoeften en indicaties.  
Enerzijds willen we patiënten met veneuze aandoeningen, lymfoedeem en lipoedeem 
helpen om hun leven zo onbeperkt mogelijk te leven. Anderzijds moeten de positieve 
effecten van compressietherapie in het dagelijkse leven, op het werk, tijdens reizen en tij-
dens het sporten ook toegankelijk worden gemaakt voor mensen die zich bewust zijn van 
hun gezondheid (zonder de aanwezigheid van een medische aandoening). 
 

Over SIGVARIS GROUP
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