
Maailma kõige täiuslikum sokk
PROTECT IT



Diabeetiline jalg & 
komplikatsioonid

 Närvikahjustus ja vähenenud verevool võivad viia paljude meditsiiniliste diabeetilise jala probleemideni.

 Diabeedihaigetel on väga kõrge risk jalainfektsioonideks. 

 Diabeedi korral muutuvad väikesed jalaärritused kiiresti tõsisteks meditsiinilisteks probleemideks (haavandid, 
gangreen jne).

Peamised ohualad haavandite tekkimiseks

Haavandi tekkimine

Õõnes labajalg Varvaste ja esijala deformsused



Diabeetilise jala eiramise 

tagajärjed  on hävitavad

“ Diabeet on nüüd kõikidest alajäseme amputeerimistest 
70 protsendi põhjus”
--The Sunday Times, 8. detsember 2008

“Rohkem kui 60% mittetraumaatilistest alajäseme 
amputeerimistest esinevad diabeedihaigetel ja 2006. a 
sooritati 65 700 diabeedihaige mittetraumaatilist 
alajäseme amputeerimist.” 
--CDC, riiklik diabeedi andmeleht, 2007

“Keegi kusagil maailmas kaotab diabeedi tõttu jala iga 30 
sekundi järel iga päev.”
--The Lancet, 2005



Diabeedisokkide kriitilised 

eriomadused & soovitused 

terviserühmadelt ja/või -

organisatsioonidelt
Diabeedisokkide kriitilised eriomadused ‒ peavad olema!

 Sokid peavad sisaldama hingavat puuvilla, mis aitab hoida 

teie jalgu kuivana;

 Sokid peavad olema kerge padjandiga ja hästi jalga 

sobima;

 Sokid peavad olema üleni õmblusteta;

 Sokid ei tohi kortsuda või langeda alla jalatsisse;

 Sokid ei tohi olla liiga kitsad mitte kusagil jalal –

sääremarjast varvasteni!



Revolutsioonilised PROTECT iT™ diabeedisokid

Hõbeioonid kiududes 

Antibakteriaalne, jalaseenevastane, 

jalalõhnavastane

Maailma peeneim puuvill ja unikaalne kiuvorm

Pehmem, kuivem, kaitsvam ja mugavam kui mingi 

muu sokk

Pehme veniv ülaosa 

Mugav haardumine minimaalse survega

Kaare tugi libisemisvastase tehnoloogiaga

Hoiab soki paigal ilma surveta

Ventilatsiooniala

Annab suurepärase niiskuse eemaldamise ja 

temparatuuri reguleerimise

Pehme sisemusega õmblusteta varvas

Kõrvaldab hõõrumise ja surve tundlikus 

varbaalas

Kortsuvaba kuum

Aitab ära hoida survehaavu ja 

haavandeid
Niiskust eemaldav toime

Kahekihiline konstruktsioon eemaldab niiskust 

nahalt 

Elastse kohanemise tehnoloogia

Kohaneb mugavalt teie jala ja liikumistega ilma 

vastupanuta

Achilleuse kõõluse kaitse

Hoiab ära pahkluu hõõrumise jalatsi vastu

Y kanna tasku

Hoiab sokikanda paigal

Mitmealaline konstruktsioon

Suurem kaitse helladele aladele



Teaduslikud avastused

Võrreldes PROTECT iT sokki kandvat paremat jalga ja odavat sokki kandvat paremat jalga, 
näitas PROTECT iT sokk  vähenenud tippsurvet 43.44% kannal, 34.057% jalalaba keskel ja 
19.4% varba otsas

Odav sokk Protect iT sokk

Reed Medical (Veebrua 2013)



Kerge

Ei

Märkimisväärne

Tugev
PROTECT iT sokid

Testiraport nr 12.8.3.0144-1, 27. juuli, 2012.
Prof. dr. Dirk Hofer,  Hügieeni, keskkonna & meditsiiniosakonna direktor

Sõltumatud testid näitavad:  PROTECT iT sokid on kõrgeimal 
tasemel antibakteriaalse efektiivsusega 

Teaduslikud avastused

Antibakteriaalne efektiivsus

On tugev antibakteriaalne toime testides 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 ja Klebisella
pneumoniae ATCC 4352 tekitajate vastu antud 
testitingimustes, võrreldes kontrollmaterjaliga 
(ravimata jalalaba)



Testist ja kvaliteedimärgist:
• PROTECT iT sokkide antibakteriaalne efektiivsus on testitud neutraalse, sõltumatu maailma 

juhtiva testimisasutuse poolt – Saksa Hohensteini asutus. 
• PROTECT iT sokid kannavad Hohensteini kvaliteedimärki tõestusena kvaliteedist ja 

antibakteriaalsest toimest nakkuste vältimise seisukohast - ükski teine terapeutiline 
diabeedisokk ei kanna praegu seda kvaliteedimärki.

• Nakkuste vältimine on väga tähtis diabeedist ohustatud jala eest hoolitsemisel. 
• PROTECT iT sokid Hohensteini kvaliteedimärgiga annavad raha eest kõrgemat kvaliteeti – te 

saate seda mille eest maksate! Kvaliteedimärk annab kõrgiemal tasemel usaldatavuse 
diabeedihaigetele.

Määrake kindlaks PROTECT iT sokkide antibakteriaalne toime, test viidi läbi järgmiste mikroobitüvedega:
• Staphylococcus aureus - tavaline nahainfektsioonide põhjus

Pärast 18-tunnist töödeldava proovi inkubatsiooni näitasid tulemused kõrgeimat (tugevat) võimalike 
testiväärtuste antibakteriaalset toimet. 

Hohenstein kvaliteedimärk

Hohensteinist:
Hohensteini Instituut Bönninheimis, Saksamaal asutati 1946. a. Hohensteini Instituut teostab testimist, 
sertifitseerimist ja uuringuid tekstiilide valdkonnas. Ligikaudu 4500 klienti üle kogu maailma saavad  kasu 
rohkem kui 450 töötaja asjatundlikkusest, kes asuvad kas peakorteris Bönnigheimis või rahvusvahelises 
harukontorite võrgustikus enam kui 20 erinevas riigis.
Hohenstein on spetsialiseerunud tekstiilitoodete testimisele ja sertifitseerimisele üle 60 aasta.



SGS pesutestid

PROTECT iT sokid olid

parima väljanägemisega

pärast 5 pesutsüklit

PROTECT iT sokid olid

parima värvipüsivusega

kodus pesemisel pärast 3 pesutsüklit

• Ei plekke multikiududel

nagu: puuvill, vill, polüester, nailon, 
atsetaat, akrüül
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Hinnates pesukuulikeste toimet kasutamisel:

Ei leitud muutust väljanägemises

Ei leitud avatud õmbluseid

Testiraport nr TR484404, 12. juuni, 2013. SGS Group, Istanbuli harukontor.
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väljanägemine pärast 5 
pesutsüklit

värvi püsivus kodus pesemisel pärast 3 pesutsüklit



Kliiniliselt mugav!
 Sobib jala anatoomia ja liikumistega

• Vähendab valu & survet

• Vähendab amputeerimisohtu

• Antibakteriaalselt efektiivsed, 

lõhnavabad jalad

PROTECT iT ™

Saadaval 
August 2013



FDA / CE
Medical Device 

Class I

Innovatsioon, kvaliteet ja usaldusväärsus

 Välja töötatud Šveitsi meditsiinilise uurimisrühma poolt

 Valmistatud maailma peeneimast puuvillast - Egiptuse 
puuvillast

 Vastab paljudele, kui mitte kõikidele soovitustele diabeetiku 
sokkide jaoks

 CE meditsiiniseadme I klassi sertifitseerimine

 FDA registreeritud #3009602591

 Hohensteini Instituudi testitudquality

 ISO 9001, 13485 quality assurance


