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Information  
 

Nedanstående strumpor är upphandlade och kompendiet är ett hjälpmedel för 
er när ni ska beställa. 

 

Det är beställningsnummer i Raindance som används när ni ska beställa från 
materialdepån. 

 

Strumpor som förskrivs till patient beställs på särskild blankett som mailas till 
materialdepån. Blanketterna finns nedan, dels för standardstrumpor men även 
för måttsydda rundstickade och flatstickade.  Länk till digitala blanketter:  

Vård (ltblekinge.org) 

 

Har ni frågor om beställningar/leveranser, kontakta materialdepån. 

 

Vid frågor om sortimentet/produkterna kontakta; 

 

Malin Grimskär 

Materialkonsulent Region Blekinge 

Malin.grimskar@regionblekinge.se 

 

Tel 0455-736305 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://intranatet.ltblekinge.org/Sidor/V%C3%A5rd.aspx
mailto:Malin.grimskar@regionblekinge.se
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Strumpa kompression, knä, standard.  
Rundstickad, med och utan tå.  

Standard kompressionsstrumpa. 
Kompressionsklass 1 och 2. 
Venosan 6000 
Materialet är ganska tunt, ej transparant, och 
den färdiga strumpan är relativt elastisk i 
längdriktning. 

       

Artikel Beskrivning 
Best.nr  
Raindance 

Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr  

Strumpa kompression knä small, kort 
u tå, ljusbrun kl1, 
6001 19806 Nej SG61021 

Strumpa kompression knä small, kort 
m tå, ljusbrun, 
kl1, 6001 18929 Nej SG61031 

Strumpa kompression knä small, kort 
m tå,svart, kl1, 
6001 19846 Nej SN61031 

Strumpa kompression knä small, kort 
m tå, svart, kl2, 
6002 20400 Nej SN62031 

Strumpa kompression knä small, kort 
m tå,ljusbrun, 
kl2, 6002 20125 Nej SG62031 

Strumpa kompression knä small, lång 
m tå, ljusbrun, 
kl1, 6001 11718 Ja SG61011 

Strumpa kompression knä small, lång 
m tå, svart, kl1, 
6001 11511 Ja SN61011 

Strumpa kompression knä small, lång 
u tå, ljusbrun, kl1, 
6001 19781 Nej SG61001 

Strumpa kompression knä small, lång 
u tå, svart, kl1, 
6001 18656 Nej SN61001 

Strumpa kompression knä small, lång 
m tå, ljusbrun, 
kl2, 6002 11746 Ja SG62011 

Strumpa kompression knä small, lång 
m tå, svart, kl2, 
6002 11742 Ja SN62011 

Strumpa kompression knä small, lång 
u tå, ljusbrun, kl2, 
6002 11750 Nej SG62001 

Artikel Beskrivning 
Best.nr  

Raindance 
Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr  

Strumpa kompression knä medium, lång 
u tå, svart, kl1, 
4001 18639 Nej SN61002 



 
 

 

 

 

 Sida 9 
 

 

Strumpa kompression knä medium, lång 
u tå, svart, kl2, 
4002 18625 Nej SN62002 

Strumpa kompression knä medium, kort 
m tå, svart, kl1, 
6001 20287 Nej SN61032 

Strumpa kompression knä medium, kort 
m tå,ljusbrun, 
kl1, 6001 18634 Nej SG61032 

Strumpa kompression knä medium, kort 
u tå,ljusbrun, kl1, 
6001 18933 Nej SG61022 

Strumpa kompression knä medium, kort 
m tå, ljusbrun, 
kl2, 6002 19810 Nej SG62032 

Strumpa kompression knä medium, kort 
m tå, svart, kl2, 
6002 20294 Nej SN62032 

Strumpa kompression knä medium, kort 
u tå, 
ljusbrun,kl2,6002 19795 Nej SG62022 

Strumpa kompression knä medium, kort 
u tå, svart, kl2, 
6002 19794 Nej SN62022 

Strumpa kompression knä medium, lång 
m tå, svart, kl1, 
6001 11700 Ja SN61012 

Strumpa kompression knä medium, lång 
u tå, ljusbrun, kl1, 
6001 19797 Nej SG61002 

Strumpa kompression knä medium, lång 
m tå, ljusbrun, 
kl1, 6001 11719 Ja SG61012 

Strumpa kompression knä medium, lång 
u tå, ljusbrun, kl2, 
6002 11751 Nej SG62002 

Strumpa kompression knä medium, lång 
u tå, svart, kl2, 
6002 18598 Nej SN62002 

Strumpa kompression knä medium, lång 
m tå, svart, kl2, 
6002 11743 Ja SN62012 

Strumpa kompression knä medium, lång 
m tå, ljusbrun, 
kl2,6002 11747 Ja SG62012 

Strumpa kompression knä large, lång 
u tå, svart,  kl1, 
4001 19847 Nej SN61003 

Strumpa kompression knä large, kort 
u tå,ljusbrun, kl1, 
6001 20371 Nej SG61023 

Strumpa kompression knä large, kort 
m tå,ljusbrun, 
kl1, 6001 19769 Nej SG61033 

Strumpa kompression knä large, kort 
m tå, ljusbrun, 
kl2, 6002 20123 Nej SG62033 

Strumpa kompression knä large, kort 
m tå, svart, kl2, 
6002 20124 Nej SN62033 

Artikel Beskrivning 
Best.nr  

Raindance 
Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr  

Strumpa kompression knä large, kort 
u tå, svart, kl2, 
6002 20697 Nej SN62023 
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Strumpa kompression knä large, lång 
m tå, ljusbrun, 
kl1, 6001 11720 Ja SG61013 

Strumpa kompression knä large, lång 
m tå, svart, kl1, 
6001 11705 Ja SN61013 

Strumpa kompression knä large, lång 
u tå, ljusbrun, kl1, 
6001 19803 Nej SG61003 

Strumpa kompression knä large , lång 
u tå,svart, kl1, 
6001 18642 Nej SN61003 

Strumpa kompression knä large, lång 
m tå, ljusbrun, 
kl2, 6002 11748 Ja SG62013 

Strumpa kompression knä large, lång 
m tå, svart, kl2, 
6002 11744 Ja SN62013 

Strumpa kompression knä large, lång 
u tå ,ljusbrun, kl2, 
6002 11752 Nej SG62003 

Strumpa kompression knä large, lång 
u tå, svart, kl2, 
6002 19708 Nej SN62003 

Strumpa kompression knä x-large, lång 
u tå, svart, kl2, 
4002 18935 Nej SN62004 

Strumpa kompression knä x-large, kort 
m tå, ljusbrun, 
kl2, 6002 20358 Nej SG62034 

Strumpa kompression knä x-large, lång 
m tå, svart, kl1, 
6001 11707 Nej SN61014 

Strumpa kompression knä x-large, lång 
m tå, ljusbrun, 
kl1, 6001 11721 Ja SG61014 

Strumpa kompression knä x-large, lång 
m tå, ljusbrun, 
kl2, 6002 11749 Nej SG62014 

Strumpa kompression knä x-large, lång 
m tå, svart, kl2, 
6002 11745 Nej SN62014 

Strumpa kompression knä x-large, lång 
u tå, ljusbrun, kl2, 
6002 11753 Nej SG62004 
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Strumpa kompression, knä, 
med större fot.  Rundstickad. 
Med och utan tå. 
  
Kompressionsklass 1 och 2. 
Venoline COMP 
Syntetiskt material, tunt, ej transparant, mindre 
långelastisk än Venosan 6000. Stor fot. 
      

Artikel Beskrivning 
Best.nr  
Raindance 

Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr  

Strumpa kompression knä small, kort 
m tå, ljusbrun kl1, 
4001 20262 Nej VB11212 

Strumpa kompression knä small, kort 
m tå, svart, kl1, 
4001 20073 Nej VN11212 

Strumpa kompression knä small, kort 
m tå, ljusbrun, 
kl2, 4002 20286 Nej VB21212 

Strumpa kompression knä small, lång 
m tå, ljusbrun kl1, 
4001 18623 Nej VB11222 

Strumpa kompression knä small, lång 
m tå, svart, kl1, 
4001 20250 Nej VN11222 

Strumpa kompression knä small, lång 
u tå, ljusbrun kl1, 
4001 18928 Nej VB11221 

Strumpa kompression knä small, lång 
m tå, ljusbrun, 
kl2, 4002 18934 Nej VB21222 

Strumpa kompression knä small, lång 
m tå, svart, kl2, 
4002 19813 Nej VN21222 

Strumpa kompression knä medium, kort 
m tå, ljusbrun, kl2 
4002 20232 Nej VB21312 

Strumpa kompression knä medium, kort 
m tå, svart, kl2 
4002 20247 Nej VN21312 

Strumpa kompression knä medium, lång 
u tå, ljusbrun, kl1, 
4001 19792 Nej VB11321 

Strumpa kompression knä medium, lång 
m tå, svart, kl1, 
4001 19713 Ja VN11322 

Strumpa kompression knä medium, lång 
m tå, beige, kl1, 
4001 18034 Ja VB11322 

Strumpa kompression knä medium, lång 
m tå, ljusbrun, 
kl1, 4001 18619 Nej VB11322 

Strumpa kompression knä medium, lång 
u tå, ljusbrun, kl2, 
4002 18621 Nej VB21321 
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Artikel Beskrivning 
Best.nr  

Raindance 
Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr  

Strumpa kompression knä medium, lång 
m tå, svart. kl2, 
4002 19869 Ja VN21322 

Strumpa kompression knä medium, lång 
m tå, beige, kl2, 
4002 20064 Nej VB21322 

Strumpa kompression knä medium, lång 
m tå, ljusbrun, 
kl2, 4002 18630 Ja VB21322 

Strumpa kompression knä large, kort 
m tå, ljusbrun, 
kl1, 4001 20207 Nej VB11412 

Strumpa kompression knä large, lång 
m tå, beige, kl1, 
4001 18286 Ja VB11422 

Strumpa kompression knä large, lång 
m tå, ljusbrun, 
kl1, 4001 18633 Nej VB11422 

Strumpa kompression knä large, lång 
m tå, svart, kl1, 
4001 19845 Ja VN11422 

Strumpa kompression knä large, lång 
u tå, ljusbrun,  
kl2, 4002 18629 Nej VB21421 

Strumpa kompression knä large, lång 
m tå, ljusbrun, 
kl2, 4002 18620 Ja VB21422 

Strumpa kompression knä large, lång 
m tå, svart, kl2, 
4002 18628 Ja VN21422 

Strumpa kompression knä x-large, kort 
m tå, ljusbrun, 
kl2, 4002 19834 Nej VB21512 

Strumpa kompression knä x-large, lång 
m tå, ljusbrun, 
kl1, 4001 20168 Nej VB11522 

Strumpa kompression knä x-large, lång 
m tå, svart, kl1, 
4001 20249 Nej VN11522 

Strumpa kompression knä x-large, lång 
m tå, ljusbrun, 
kl2, 4002 19796 Nej VB21522 

Strumpa kompression knä x-large, lång 
m tå, svart, kl2, 
4002 19957 Nej VN21522 
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Strumpa kompression, lår.  
Rundstickad, med och utan 
tå.  
 
Kompressionsklass 1 och 2.  
Varisan Fashion 
Planerad att ersätta Venosan 6000 lårstrumpa 
och strumpbyxa. 
Syntetiskt material, tunt, ej transparant, 
mindre långelastisk än Venosan 6000. 
Fluffigt och mycket mjukt material samt relativt 
elastisk i längdriktning. Svagt transparant, dock 
inte som en damstrumpa. Mycket lämplig när 
man ska börja med kompressionsstrumpa.  
Storlekarna benämns med siffror i 
storlekstabellen nedan , det blir XS (1), S (2), M 
(3), L (4) och XL (5).  

      

     

 

Artikel Beskrivning 
Best.nr  
Raindance 

Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr 

Strumpa kompression lår small, lång 
  m tå, beige, kl1  11722 nej F23N96202 

Strumpa kompression lår small, kort 
  m tå, beige, kl1  nej F23E96202 

Strumpa kompression lår small, lång 
  u tå, beige, kl1 19782 nej FA3N96202 

Strumpa kompression lår small, kort 
  u tå, beige, kl1  nej FA3E96202 

Strumpa kompression lår small, lång 
  m tå, svart, kl1  nej F23N98622 

Strumpa kompression lår small, kort 
  m tå, svart, kl1  nej F23E98622 

Strumpa kompression lår small, lång 
  u tå, svart, kl1  nej FA3N98622 

Artikel Beskrivning 
Best.nr  
Raindance 

Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr 

Strumpa kompression lår small, lång 
  m tå, beige, kl2 11734 nej F24N96202 
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Strumpa kompression lår small, lång 
  u tå, beige, kl2  nej FA4N96202 

Strumpa kompression lår small, kort 
  u tå, beige, kl2  nej FA4E96202 

Strumpa kompression lår small, lång 
  m tå, svart, kl2 19707 nej F24N98622 

Strumpa kompression lår small, kort 
  m tå, svart, kl2  nej F24E98622 

Strumpa kompression lår small, lång 
  u tå, svart, kl2  nej FA4N98622 

Strumpa kompression lår small, kort 
  u tå, svart, kl2  nej FA4E98622 

Strumpa kompression lår medium, lång 
  m tå, beige, kl1 11723 nej F23N96203 

Strumpa kompression lår medium, kort 
  m tå, beige, kl1  nej F23E96203 

Strumpa kompression lår medium, lång 
  u tå, beige, kl1 19907 nej FA3N96203 

Strumpa kompression lår medium, kort 
  u tå, beige, kl1  nej FA3E96203 

Strumpa kompression lår medium, lång 
  m tå, svart, kl1 18030 nej F23N98623 

Strumpa kompression lår medium, kort 
  m tå, svart, kl1  nej F23E98623 

Strumpa kompression lår medium, lång 
  u tå, svart, kl1  nej FA3N98623 

Strumpa kompression lår medium, kort 
  u tå, svart, kl1  nej FA3E98623 

Strumpa kompression lår medium, lång 
  m tå, beige, kl2 11735 nej F24N96203 

Strumpa kompression lår medium, kort 
  m tå, beige, kl2 20372 nej F24E96203 

Strumpa kompression lår medium, lång 
  u tå, beige, kl2 18596 nej FA4N96203 

Strumpa kompression lår medium, kort 
  u tå, beige, kl2  nej FA4E96203 

Strumpa kompression lår medium, lång 
  m tå, svart, kl2 19706 nej F24N98623 

Strumpa kompression lår medium, kort 
  m tå, svart, kl2  nej F24E98623 

Strumpa kompression lår medium, lång 
  u tå, svart, kl2 18626 nej FA4N98623 

Strumpa kompression lår medium, kort 
  u tå, svart, kl2  nej FA4E98623 

Artikel Beskrivning 
Best.nr  

Raindance 
Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr 

Strumpa kompression lår large, lång 
  m tå, beige, kl1 11724 nej F23N96204 
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Strumpa kompression lår large, kort 
  m tå, beige, kl1  nej F23E96204 

Strumpa kompression lår large, lång 
  u tå, beige, kl1 18622 nej FA3N96204 

Strumpa kompression lår large, kort 
  u tå, beige, kl1  nej FA3E96204 

Strumpa kompression lår large, lång 
  m tå, svart, kl1 18031 nej F23N98624 

Strumpa kompression lår large, kort 
  m tå, svart, kl1  nej F23E98624 

Strumpa kompression lår large, lång 
  u tå, svart, kl1  nej FA3N98624 

Strumpa kompression lår large, kort 
  u tå, svart, kl1  nej FA3E98624 

Strumpa kompression lår large, lång 
  m tå, beige, kl2 11736 nej F24N96204 

Strumpa kompression lår large, kort 
  m tå, beige, kl2 20469 nej F24E96204 

Strumpa kompression lår large, lång 
  u tå, beige, kl2  nej FA4N96204 

Strumpa kompression lår large, kort 
  u tå, beige, kl2  nej FA4E96204 

Strumpa kompression lår large, lång 
  m tå, svart, kl2 19718 nej F24N98624 

Strumpa kompression lår large, kort 
  m tå, svart, kl2  nej F24E98624 

Strumpa kompression lår large, lång 
  u tå, svart, kl2  nej FA4N98624 

Strumpa kompression lår large, kort 
  u tå, svart, kl2  nej FA4E98624 

Strumpa kompression lår x-large, lång 
  m tå, beige, kl1 11725 nej F23N96205 

Strumpa kompression lår x-large, kort 
  m tå, beige, kl1  nej F23E96205 

Strumpa kompression lår x-large, lång 
  u tå, beige, kl1  nej FA3N96205 

Strumpa kompression lår x-large, kort 
  u tå, beige, kl1  nej FA3E96205 

Strumpa kompression lår x-large, lång 
  m tå, svart, kl1 18032 nej F23N98625 

Strumpa kompression lår x-large, kort 
  m tå, svart, kl1  nej F23E98625 

Strumpa kompression lår x-large, lång  u tå, svart, kl1  nej FA3N98625 

Artikel Beskrivning 
Best.nr  
Raindance 

Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr 

Strumpa kompression lår x-large, lång 
 
  m tå, beige, kl2 11737 nej F24N96205 
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Strumpa kompression lår x-large, kort 
  m tå, beige, kl2  nej F24E96205 

Strumpa kompression lår x-large, lång 
  u tå, beige, kl2 19811 nej FA4N96205 

Strumpa kompression lår x-large, kort 
  u tå, beige, kl2  nej FA4E96205 

Strumpa kompression lår x-large, lång 
  m tå, svart, kl2  nej F24N98625 

Strumpa kompression lår x-large, kort 
  m tå, svart, kl2  nej F24E98625 

Strumpa kompression lår x-large, lång 
  u tå, svart, kl2  nej FA4N98625 

Strumpa kompression lår x-large, kort 
  u tå, svart, kl2  nej FA4E98625 
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Strumpbyxa kompression.  
Rundstickad. Med tå.  
 
Kompressionsklass 1 och 2.  
Varisan Fashion 
Fluffigt och mycket mjukt material samt relativt 
elastisk i längdriktning. Svagt transparant, dock 
inte som en damstrumpa. Mycket lämplig när 
man ska börja med kompressionsstrumpa. 
Planerad att ersätta Venosan 6000 lårstrumpa 
och strumpbyxa. 
Syntetiskt material, tunt, ej transparant, 
mindre långelastisk än Venosan 6000. 
      

Artikel Beskrivning 
Best.nr  
Raindance 

Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr  

Strumpbyxa kompression small (2) , lång 
m tå, beige, kl2, 
6002 11739 Nej 

F24N56202 

 

Strumpbyxa kompression medium (3) , lång 
m tå, beige, kl1,  
6001 18932 Nej 

F23N56203 

 

Strumpbyxa kompression large (4) , kort 
m tå, beige, kl2, 
6002 20075 Nej 

F24E56204 
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Strumpa kompression 
rundstickad. Kraftigare 
kvalité. 
 
Kompressionsklass 1.  
Varisan Top 
Något kraftigare kvalité och mindre elastisk 
jämfört med övriga kvalitéer ovan. Förutom att 
vara lämplig vid vissa sjukdomstillstånd så är 
Varisan Top ett bra val till patienter med fysiskt 
arbete med högre slitage på strumpan.   
      

Artikel Beskrivning 
Best.nr  
Raindance 

Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr 

Strumpa kompression, rundstickad  knä grov kvalitet. 
Svart, normal. Med tå. S med tå, kkl1 30322 Nej 623N18622 

Strumpa kompression, rundstickad  knä grov kvalitet. 
Svart, normal. Med tå. M med tå, kkl1 30321 Nej 623N18623 

Strumpa kompression, rundstickad  knä grov kvalitet. 
Svart, normal. Med tå. L med tå, kkl1 30320 Nej 623N18624 

Strumpa kompression, rundstickad  knä grov kvalitet. 
Svart, normal. Med tå. XL med tå, kkl1 30323 Nej 623N18625 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 Sida 22 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 Sida 23 
 

 

Strumpa kompression 
flatstickad, knä. 
 
Kompressionsklass 1 och 2 
Juzo Expert      

Artikel Beskrivning 
Best.nr  
Raindance 

Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr 

 
Strumpa kompression, flatstickad, knä XS utan tå, kkl1 30309 Nej 

AD 3021-XS-
002-14 

 
Strumpa kompression, flatstickad, knä S utan tå, kkl1 30310 Nej 

AD 3021-S-
002-14 

 
Strumpa kompression, flatstickad, knä M utan tå, kkl1 30311 Nej 

AD 3021-M-
002-14 

 
Strumpa kompression, flatstickad, knä L utan tå, kkl1 30312 Nej 

AD 3021-L-
002-14 

 
Strumpa kompression, flatstickad, knä XL utan tå, kkl1 30313 Nej 

AD 3021-XL-
002-14 

 
Strumpa kompression, flatstickad, knä XXL utan tå, kkl1 30314 Nej 

AD 3021-XXL-
002-14 

 
Strumpa kompression, flatstickad, knä XS utan tå, kkl2 30376 Nej 

AD 3022-XS-
002-14 

 
Strumpa kompression, flatstickad, knä S utan tå, kkl2 30377 Nej 

AD 3022-S-
002-14 

 
Strumpa kompression, flatstickad, knä M utan tå, kkl2 30378 Nej 

AD 3022-M-
002-14 

 
Strumpa kompression, flatstickad, knä L utan tå, kkl2 32238 Nej 

AD 3022-L-
002-14 

 
Strumpa kompression, flatstickad, knä XL utan tå, kkl2 32239 Nej 

AD 3022-XL-
002-14 

 
Strumpa kompression, flatstickad, knä XXL utan tå, kkl2 32240 Nej 

AD 3022-XXL-
002-14 
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Strumpa kompression 
flatstickad, lår 
 
Kompressionsklass 1 och 2 
Juzo Expert      

 
Strumpa kompression, flatstickad, lår utan tå, kkl1 32181 Nej 

3021 AG-stl-
färg 

 
Strumpa kompression, flatstickad, lår utan tå, kkl2 32182 Nej 

3022 AG-stl-
färg 
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Strumpa antitrombos knä och 
lår. 
 
Comprinet Pro      

Artikel Beskrivning 
Best.nr  
Raindance 

Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr 

 
Strumpa antitrombos knä,   Small Vit, kkl1 11493 Ja 77026-00000 

 
Strumpa antitrombos knä,   Medium Vit, kkl1 11494 Ja 77027-00000 

 
Strumpa antitrombos knä,   Large Vit, kkl1 11497 Ja 77028-0000 

 
Strumpa antitrombos knä,   X-large Vit, kkl1 18539 Nej 77124-00000 

 
Strumpa antitrombos knä,   XX-large Vit, kkl1 32220 Nej 77133-00000 

 
Strumpa antitrombos lår lång  Small Vit, kkl1 11710 Ja 46336-00000 

 
Strumpa antitrombos lår lång  Medium Vit, kkl1 11712 Ja 46338-00000 

 
Strumpa antitrombos lår lång  Large Vit, kkl1 11714 Ja 46389-00000 

 
Strumpa antitrombos lår lång  X-large Vit, kkl1 18538 Ja 77128-0000 

 
Strumpa antitrombos lår lång  XX-large Vit, kkl1 19764 Ja 77131-00000 

 
Strumpa antitrombos lår normal   Small Vit, kkl1 11709 Ja 46335-00000 

 
Strumpa antitrombos lår normal   Medium Vit, kkl1 11711 Ja 46337-00000 

 
Strumpa antitrombos lår normal   Large Vit, kkl1 11713 Ja 46388-00000 

 
Strumpa antitrombos lår normal   X-large  Vit, kkl1 32219 Nej 77125-00000 

 
Strumpa antitrombos lår normal   XX-large Vit, kkl1 19763 Ja 77130-0000 
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Strumpa 
förband/antitrombos, utan tå 
kkl 1. 
 
Juzo Twin 
      

Artikel Beskrivning 
Best.nr  
Raindance 

Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr 

Förbandsstrumpa 

stl 1, grön. Ankel 
18-20 cm,  
vad 34-42 cm 19245 Ja 2316 AD-1 

Förbandsstrumpa 

stl 2, röd. Ankel 
20-22 cm,  
vad 37-43 cm 19246 Ja 2316 AD-2 

Förbandsstrumpa 

stl 3, blå. Ankel 
22-24 cm,  
vad 38-44 cm 19247 Ja 2316 AD-3 

Förbandsstrumpa 

stl 4, gul. 
Ankel24-26 cm,  
vad 40-46 cm 19248 Ja 2316 AD-4 

Förbandsstrumpa 

stl 5, rosa. Ankel 
26-28 cm,  
vad 42-48 cm 19249 Ja 2316 AD-5 

Förbandsstrumpa 

stl 6, brun. Ankel 
28-31 cm,  
vad 44-50 cm 19250 Ja 2316 AD-6 
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Kompressionsstrumpsystem/ 
behandlingsstrumpa, en över + två 

understrumpor. 
 
Actico Ulcer Sys      

Artikel Beskrivning 
Best.nr  
Raindance 

Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr 

 
Kompressionsstrumpsystem, en över två understrumpor S beige kkl3 18492 Ja 32510 

 
Kompressionsstrumpsystem, en över två understrumpor M beige kkl3 18491 Ja 32512 

 
Kompressionsstrumpsystem, en över två understrumpor L beige kkl3 18490 Ja 32514 

 
Kompressionsstrumpsystem, en över två understrumpor XL beige kkl3 18493 Nej 32516 

 
Kompressionsstrumpsystem, en över två understrumpor XXL beige kkl3 18494 Nej 32518 

 
Kompressionsstrumpsystem, en över två understrumpor S beige kkl3, lång 32505 Nej 32511 

Kompressionsstrumpsystem, en över två understrumpor 
M beige kkl3, 
lång 32506 Nej 32513 

 
Kompressionsstrumpsystem, en över två understrumpor L beige kkl3, lång 32507 Nej 32515 

Kompressionsstrumpsystem, en över två understrumpor 
XL beige kkl3, 
lång 32508 Nej 32517 

Kompressionsstrumpsystem, en över två understrumpor 
XXL beige kkl3, 
lång 32509 Nej 32519 
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Hudklister 
 
JOBST Ultrana HaftFix      

Artikel Beskrivning 
Best.nr  
Raindance 

Lager 
förd 

Leverantörens 
art.nr 

Hudklister till kompressionsstrumpor 
Roll-on flaska 60 
ml 17582 Ja 77400-26 

 


	Strukturera bokmärken
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact
	Artifact


