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Salvi COMPRESSION 
Nowoczesne i eleganckie wyroby kompresyjne stosowane w profi laktyce 
i leczeniu żylaków kończyn dolnych. 

Wyroby powstają w oparciu o najnowsze standardy kompresjoterapii, aby zapewnić stop-
niowany ucisk, największy w okolicach kostki, słabnący ku górze nogi. 
Podkolanówki, pończochy, rajstopy i skarpety SALVI COMPRESSION produkowane są we 
Włoszech, przy użyciu najnowszych włókien oraz maszyn. Dzięki temu w końcowym rezulta-
cie powstają wyroby medyczne wysokiej jakości, o trwałej strukturze, wytrzymałe, eleganckie 
i przyjemne dla skóry. Wzmocniona część palcowa oraz zaznaczona pięta zapobiegają prze-
tarciom materiału, a także zapewniają prawidłowe umiejscowienie ucisku w okolicach stawu 
skokowego.

Wyroby SALVI COPRESSION zostały zaprojektowane z dbałością o każdy szczegół, z myślą 
zarówno o kobietach, jak i mężczyznach. Łączą w sobie delikatność z trwałością i elastyczno-
ścią materiału. Zapewniają duży komfort użytkowania, a tym samym poprawiają samopo-
czucie każdego dnia.

Firma PMT Sp. z o.o. jest liderem w dystrybucji i sprzedaży sprzętu medycznego na rynku 
polskim od ponad 15 lat. Współpracuje z renomowanymi producentami z całego świata, 
dzięki czemu energicznie się rozwija.  

Duże doświadczenie pozwala na wprowadzanie do oferty  innowacyjnych rozwiązań w zakresie:

 • nadciśnienia,
 • astmy i alergii,
 • infekcji  górnych i dolnych dróg oddechowych,
 • cukrzycy.

W 2015 roku oferta fi rmy została poszerzona o dział ortopedii, a w roku 2016 ofertę wzbogaciły 
wyroby kompresyjne Salvi Compression. 
PMT Sp. z o.o. podchodzi do swoich obowiązków z pasją i dużym zaangażowaniem, a troska 
o klienta i jego potrzeby motywuje do ciągłego dopasowywania asortymentu do jego oczekiwań.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, zgodnego z wymaganiami Unii Euro-
pejskiej, potwierdza wysoką jakość produktów oraz usług, które oferuje fi rma PMT Sp. z o.o. 
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Salvi Elegante 

Nowoczesna i gustowna linia wyrobów medycznych w I klasie kompresji. 
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Salvi Elegante 

Nowoczesna i gustowna linia wyrobów medycznych w I klasie kompresji. 

140 DEN: 200 – podkolanówki 280 DEN: 230 – podkolanówki

210 – pończochy 240 – pończochy

220 – rajstopy 250 – rajstopy 

Kolory: Jasny beż

Ciemny beż

Czarny
200/230 210/240 220/250

   

      Podkolanówki, pończochy i rajstopy wykonane 
      są z dzianiny o strukturze „plastra miodu”,
      posiadają wzmocnioną część palcową oraz
      zaznaczoną piętę. 

Dwa rodzaje ucisku i grubości materiału umożliwiają noszenie wyrobów kompresyjnych 
o każdej porze roku.

140 DEN ucisk 18-21 mmHg  – cienkie wyroby o średnim ucisku I klasy kompresji. Dedyko-
wane są dla osób z bólem, uczuciem ciężkości nóg w celach profi laktycznych oraz dla osób 
z zaburzeniami krążenia, pajączkami, drobnymi żylakami i obrzękiem kończyn dolnych. 
Zalecane również dla kobiet w ciąży. 

280 DEN ucisk 22-27 mmHg  – wyroby kompresyjne o mocniejszym ucisku, przeznaczone dla
osób z zaburzeniami krążenia, żylakami i obrzękami. Stosowane w celach profi laktycznych 
i leczniczych, oraz jako ochrona przed zakrzepicą.
Zalecane również dla kobiet w ciąży.
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Salvi Medicale Ccl. 2 

Innowacyjna linia wyrobów medycznych w II klasie kompresji, która po-
wstała w wyniku zastosowania najnowocześniejszych technologii oraz 
najwyższej klasy surowców.

Dzięki perfekcyjnej jakości produkty Salvi Medicale są niezwykle skutecznie w profi laktyce i le-
czeniu chorób układu żylnego. 
Dzięki perfekcyjnej jakości produkty Salvi Medicale są niezwykle skutecznie w profi laktyce i le-
czeniu chorób układu żylnego. 
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Kolory: Beż 300  - podkolanówki

Czarny 301 – podkolanówki (palce otwarte)

310 – pończochy

311 – pończochy (palce otwarte)

320 – rajstopy

300 301 310 311 320

   

Podkolanówki, pończochy i rajstopy z dodat-
kiem mikrofi bry, charakteryzują się dużą 
miękkością i delikatnością, wysokim kom-
fortem użytkowania oraz eleganckim wy-
glądem. 

23-32 mmHg   mocny ucisk zastosowany w linii MEDICALE pozwala na szybką poprawę krążenia 
w kończynach oraz lepsze samopoczucie odczuwane już po kliku dniach stosowania wyrobów.
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Salvi Hospital

Pończochy okołooperacyjne, przeciwzakrzepowe, o średnim ucisku.        
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Stosowane przed, w trakcie i po zabiegach 
chirurgicznych jako profi laktyka przeciwza-
krzepowa. 

Zalecane również przy porodach.

Kolory: Biały 400 – pończochy (palce otwarte)

18-23 mmHg   średni ucisk       
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Salvi Travel 

Atrakcyjne i wygodne podkolanówki bawełniane w I klasie kompresji, 
które zapewniają wysoki komfort użytkowania zarówno kobietom, jak 
i mężczyznom.i mężczyznom.
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Kolory: Czarny 500  – skarpetki podróżne z bawełną

Duża zawartość bawełny zapewnia działanie 
antyalergiczne i przyjemne dla skóry. 

Stosowane w celu zabezpieczenia kończyn dolnych przed tak zwanym „Zespołem Podróż-
nym” – uczuciem ciężkości nóg wraz z obrzękami i bolesnością. Przeznaczone dla osób czę-
sto podróżujących, długo przebywających w pozycji siedzącej, a także aktywnych, po wzmo-
żonym wysiłku. 

18-22 mmHg   średni ucisk
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Salvi Diabetic z włóknem srebra 

Bawełniane, bezuciskowe i bezszwowe skarpetki dla diabetyków, osób 
cierpiących na alergię oraz  grzybicę stóp.
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Kolory: Czarny 600  – skarpetki dla diabetyków

            z włóknem srebra

W nowoczesnej produkcji wykorzystano włók-
no srebra, które wplecione w materiał bezpo-
średnio działa na skórę, eliminując bakterie 
i grzyby będące przyczyną między innymi nie-
przyjemnych zapachów. Dodatkowo włókno 
srebra zapobiega opuchliznom oraz wpły-
wa pozytywnie na zmniejszanie obrzęków 
na stopach.



14

Salvi Diabetic z chityną

Bawełniane, bezuciskowe i bezszwowe skarpetki przeznaczone dla diabe-
tyków oraz osób cierpiących na grzybicę stóp, alergie i zapalenie stawów.
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Kolory: Czarny 610  – skarpetki dla diabetyków

            z chityną

W nowoczesnej produkcji wykorzystano chi-
tynę – substancję otrzymywaną z pancerzy 
krabów. Chityna chroni skórę przed wy-
suszaniem, co nadaje skórze aksamitność. 
Dodatkowo wspomaga regenerację tkanek, 
a także przyspiesza gojenie ran.
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