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Om Herzog Medical

Hollandske Herzog Medical er muligvis den mest 
kompetente leverandører af terapeutiske elastiske 
strømper og kompressionsstrømpe til sportens ver-
den.

Herzog Medical's success er baseret på:

3 Mere end 25 års medicinsk know-how inden for 
udvikling af kompressionsteknologi til patienter med 
hjerte-kar sygdomme

3 Erfaringer på egen krop med akillessene og læg 
problemer som elite langdistanceløber og elite lan-
grendsløber. I 1980'erne grinede mange af Harald 
Herzog, når han kom  løbende i lange strømper - i vir-
keligheden var han forud for sin tid og tilegnede sig 
masser af brugbare erfaringer med medicinske kom-
pressionsstrømper til skadesforebyggelse og behan-
dling af egne skader.)

3 Et kompetent medarbejder team bestående af in-
geniører og bandagister med hjerter der banker for-
for sport og virksomhedens mission 

3 Sidst og ikke mindst fra den løbende dialog med 
forhandlere, behandlere og kunder, der giver feed-
back, ideer og inspiration til fortsat udvikling af ver-
densklasse produkter

Herzog Medical's mission er at levere verdensklasse 
kompressionsprodukter, så atleter i alle sportgrene 
kan forebygge skader og 

bevæge sig med glæde.



       

Mindre (chok) belastning af muskulaturen
Lægmuskulaturen vejer typisk fra 1,5 til 2,5 kg. Ved 
landing påvirkes lægmuskulaturen af laterale (op-
ned) svingninger. De laterale svingninger er træt-
tende og kan være skadende for muskelvævet.

Herzog Pro Compression™ støtter hele underbenet 
og mindsker de laterale svingninger i lægmusku-
laturen. Effekten er en betragtelig reduktion af 
risikoen for muskel-, akillessene og skinnebens-
skader 

Optimal kompression sikre effektiv 
udstrømning fra vævsødemer i underbenet.
Herzog giver et medicinsk korrekt faldende kom-
pression fra ankel til knæ. Herved hjælpes hjerte-
karkredsløbet til hurtigere at fjerne ophobninger af 
væske (ødemer) i lægmuskulaturen. 

Forebyggelse af skader og hurtigere restitution.      
Herzog reducerer belastningen fra stødene ved 
landingerne og mindsker effektivt risikoen for, at 
der opstår muskelfibersprængninger og overriv-

Om kompressionsstrømper gør dig til en hurtigere løbere er der 
endnu ikke evidens for, men der er evidens for færre smerter i 
muskulaturen og skinnebenene samt færre problemer med læg og 
akillessener. Mon ikke færre skader og bedre restitution alligevel 
gør dig bedre?

Ikke alle har et fysisk behov for kompressionsstrømper, men alle atleter fra sportgrene hvori 
der løbes eller hoppes kan have  glæde og fordele med brug af kompressionsstrømper.

Klar besked om kompressionsstrømper

ninger.

Herzog Pro Compression™ understøtter

3 Det venøse returløb 

Herzog Pro Compression ™ hjælper mod:

3 Muskelsmerter

3 Læg- og akillessene problemer

3 Skinnebenssmerter



Hvilke Sportsgrene kan anvende Herzog?

Håndbold
Sprint

Triathlon

Fodbold

Basket Ball Volleyball 

Badminton Tennis

Gymnastik

Langdistance løb



 

Referencer

3 Nederlandse Triathlon Bond (Hollandske Triathlon Forbund)

 Herzog Herzog Pro Compression™ anvendes af det Hollandske Triathlon Landshold

3 Hollandske militær

 Siden det Hollandske militær begyndte at anvende Herzog Pro Compression™ er skadeshyp-
pigheden i læg, skinneben og akillessene faldet fra 6% til 3%. 

3 Thomas  Steenberg (Dansk Ultra Løber)

3 Claus Bjarnø (Marathon 2.23.50)

3 Maria Sig Møller (Dansk Langdistance Løber)

   

Eksempler på skadesrisici 

Håndbold

Over en femtedel af danske elitehåndboldspillere finder hver uge sig selv uden for træning eller 
kamp på grund af skader.

Studier har vist at blandt overbelastningsskaderne var knæ, skinneben og skulder de regioner, der 
hyppigst blev skadet med henholdsvis 22, 22 og 14 procent.

Andre hyppige skader inkluderer overbelastning af lægmuskulatur, fiberskader i lægmuskulatur, 
overbelastning af akillesssenen samt ruptur (hel eller delvis overrivning) af akillessenen.

Badminton, Tennis og Squash

Badminton-, tennis- og squashspillers oplever hyppigt overbelastningsskader på skinneben, læg-
muskulatur og akillessener som resultat af hurtige eksplosive "Stop and Go" bevægelser i alle ret-
ninger. 

 



Pro Compression™ Socks & Tubes

Laboratory Diagnostics

Herzog Pro Compression™ understøtter:

3 det venøse retur løb

Herzog Pro Compression™ hjælper mod:

3 Muskelsmerter

3 Læg- og akillessene problemer

3 Skinnebenssmerter

3 Kramper i lægmuskulaturen

Om Herzog Pro Compression™:

3 Har en medicinsk korrekt faldende kom-
pression fra ankel mod knæ 

3 Ekspertise og kvalitetsvævning muliggører 
en unik kompression på hele 30 mmHg. 

3 Den unikke vævning og struktur omkring 
elastomeren gør, at strømpen har en kon-
stant kompression selvom muskulaturens 
volume varierer fra afslappet til spændt til-
standt. 

Perfekt pasform

For at sikre den optimale pasform til fod og 
underben og sikre den unikke kompression 
af Herzog Pro Compression™ er det nødven-
digt at opmåle fod og underben på 5-6 vel-
definerede punkter. 



Opmåling for Pro Compression™ Socks & Tubes

54321

Sid på en stol med foden fladt på gulvet, un-
derbenet lodret op og knæleddet bøjet 90 
grader.

1. Mål omkredsen på underbenet ca. 1 cm 
under knæhasen.

2. Mål omkredsen på tykkeste sted af under-
benet / læggen.

3. Mål  omkredsen på det tyndste sted lige 
over anklen.

4. Mål omkredsen over vristen rund om 
hælen.

5. Mål længden af underbenet fra gulvet til 
det sted du målte 1.

6. Sko størrelsen (kun til strømper)

Målingerne sammenlignes med værdierne i "tightness" tabellen. Det er vigtigt at alle målene 1 til 4 passer til 
den samme størrelse (1-6) kan det ikke lade sig gøre vælges "tightness" ud fra mål 2. 

Herefter vælges den rette længde (kort, lang eller ekstra lang) og den rette størrelse (small 36-39, large 40-44 
eller extra large 45-48)

Såfremt du falder uden for standard størrelserne kan Herzog Pro Compression™ Socks og Tubes bestilles og 
leveres til mål.



   

Målepunkt nr.  /  Tightness Pro Compression™ 1 2 3 4 5 6
1 Omkredsen 1 cm under knæhasen 28-35 31-38 34-41 37-44 40-47 43-50
2 Omkredsen hvor læggen er størst 30-37 33-40 36-43 39-46 42-49 45-52
3 Omkredsen smalleste sted over anklen 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31
4 Omkredsen under hælen over vristen 28-34 30-36 32-38 34-40 35-41 37-43

5 Benlængden målt fra gulvet til omkredslinjen 1 cm under knæhasen (1)
Korte ben 34 - 39 kort kort kort kort
Lange ben 39.1 - 46 lang lang lang lang lang lang
Ekstra lange ben 46.1 - 52 ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra

6 Skostørrelse (EUR Norm) (Ikke Pro-Compression™ Tubes) 
Små fødder 36-39 small small small small
Store fødder 40-44 large large large large large large
Ekstra store fødder 45-48 ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra

Herzog Pro Compression™ Tightness Tabel  



  

    

429 kr
vejledende pris

349 kr
vejledende pris

Herzog Pro Compression™ Socks Colors 

Herzog Pro Compression™ Tubes Colors 
  



 

Herzog Ankel- og Svangkompressionstrømpe

Herzog Medicals Ankel- og Svangkompressionsstrømpe er et ny innovativt produkt til 
idrætsudøvere på fødderne.

3 Forebyggelse af ømhed og skader i svangsenen

Alle idrætsudøvere der går, løber, springer og hopper belaster foden. Det er i særde-
leshed svangsenen, der forbinder hæl og tæer, der belastes ved såvel landing som afsæt. 
Mange idrætsudøvere oplever hyppigt ømhed og irritation af svangsenen og ofte i sådan 
en grad at træning, kampe eller konkurrence ikke kan fuldføres. 

Herzog Medical Ankel- og Svangkompressionsstrømpen er designet til at forebygge ir-
ritaion, ømhed og skader i svangsenen ved at understøtte og komprimere den naturlige 
krumning af foden.

3 Forebyggelse af hævede fødder

Vandrer i særdeleshed kender til hævede fødder under gåturen. Fødderne kan hæve i 
sådan grad at de smerter og hæmmer gåturen. Hidtil har det gode råd været at holde 
pause og få fødderne op.

169 kr
vejledende pris



 

Herzog ankel og svang kompressionstrømpe

Årsagen til de hævede fødder skal findes i kredløbets manglende evne til at recirkule-
re blod  og fjerne affaldstoffer gennem det venøse tilbageløb. 

Herzogs Ankel- og Svangkompressionsstrømpe er designet og fremstillet med doseret 
kompression, der understøtter det venøse tilbageløb og forebygger ødemdannelse og 
dermed forebygger hævede fødder.

3 Burning feet syndrom og slidte hælpuder

Herzogs Ankel- og Svangkompressionsstrømpe er desuden designet og strikket med 
specielle coolmax lag under forfoden og hælen. Den specielle vævning under forfo-
den forebygger "Burning Feet Syndrom" der ofte mærkes under fodballen ved hurtige 
accelerationer, opbremsninger, retningsskift samt på længere løbeture. Under hælen 
er vævning gjort tykkere hvilket øger stødabsorbtionen og reducerer belastningen af 
hælpuderne.

3 Kombination med Herzog Pro-Compression Tubes 

For at opnå den unikke doserede og faldende kompression i Herzog strømperne er 
strikningenen yderst kompliceret. Idrætsudøver der både har behov for support af 
svangsener, akillessener og lægmuskulatur kan med stor fordel anvende Herzogs 
ankel og kompressionsstrømpe i kombination med Herzog Pro-Compression Tubes.

Glæden ved Løb



 

Om Compry Cool™
Alle behandlere af sportudøvere, de fleste sportuøv-
vere og deres trænere kender til behandlingspricippet 
Rest - Ice - Compression - Elevevation - Mobilization 
forkortet RICEM.

RICEM er effektiv førstehjælp på en akutskade og en 
glimrende behandlingsform når en atlet starter op ef-
ter en overbelastningsskade.

Forsking har de seneste år vist at køling og kompression 
ligeledes har en restituerende effekt.

Den besværlige del af RICEM konceptet er at få lagt 
køling (ICE) og kompression (Compression) på det skad-
ede eller overbelastede sted på en behagelig og effek-
tiv måde samtidig.

Oftest behandles med koldt vand eller en ispose og ef-
terfølgende kompression med en presbandage.

Ofte er det svært at justere temperaturen. For lav tem-
peratur gør ondt og kan give forfrysninger, for høj tem-
peratur har mindsker effekten og køling-kompression 
kommer sekventielt i stedet for samtidig.

Med Herzog Medical Compry Cool™ Cryo system er det 
let at køle og komprimere samtidig på den helt rigtige 
måde

Herzog Medical Compry Cool™ Cryo system anvendes 
bl.a. af det Hollandske Fodboldlandshold fordi det er 
simpelt, mobilt og det virker - på stadion, i sportshal-
len, på træningsanlægget, i omklædningen, hjemme 
osv. 

Referencer:

The Dutch National Football Team, KNVB, AZ, Vitesse, FC 
Utrecht, FC Heerenveen, FC Eindhoven, FC Groningen, FC 
Oostende and others. Cycling Team Marianne Vos, Rabo Liv 
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Lår og Lysken Knæ

Fod og Ankel Hånd, Håndled og Underarm 

Hofte og Lysken Skulder Albue 

Lænd 

Compry Cool™ Kompressionsbandager   
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