
Hur fungerar  
kompressionsstrumpor?
En kompressionsstrumpa hjälper venerna att trycka blodet upp mot hjärtat genom ett tryck som 
är högst vid ankeln och avtagande upp mot knäet. Blodcirkulationen ökar och förhindrar att blodet 
samlas i benen. 

Studier har visat att användandet av en kompressionsstrumpa minskar risken för träningsvärk. 
Dessutom minskar risken för muskulära skador, kroppen återhämtar sig fortare och sist men  
inte minst ökar närings- och syreutbytet i musklerna och därmed även chansen att förbättra  
prestationen.

När en strumpa har ett tryck som hjälper till att öka blodflödet så klassas den som en medicinsk 
kompressionsstrumpa, vilket innebär att de är framtagna enligt en kvalitetssäkrad process som 
säkerställer att alla strumpor har ett avtagande tryck från ankeln upp mot knät. Tryckets styrka 
ligger på mellan 15–21 mmHg (mm kvicksilver). En medicinsk kompressionsstrumpa skall vara 
CE-märkt vilket innebär att tillverkaren garanterar att strumpan är producerad och testad enligt 
vedertagen standard för kompressionsstrumpor. 

Alla Mabs Comp strumpor är klassade som medicinska kompressionsstrumpor.

Mät för rätt funktion.
En kompressionsstrumpa ska ha avtagande tryck 
från ankeln och upp mot knät. För att hitta rätt storlek, 
mät din ankel och vad. Utgå i första hand från dessa 
mått när du hittar din storlek i tabellen nedan.

A B C Storlek

36–38 17–20 27–32 Small

38–40 19–22 29–35 Medium

40–42 20–24 32–38 Large

42–44 22–26 34–40 X-Large

44–47 24–28 37–44 XX-Large

C Vadens max omfång

B Ankelns min omfång

A Skostorlek



Mabs Comp Allround sports 
Kompressionsstrumpa med exceptionell andningsförmåga 
som effektivt transporterar bort fukt från huden. Innehåller 
Dryarn, en högpresterande mikrofiber som håller fötterna 
torra och svala även under de tuffaste träningspassen. 

Material: 57% Dryarn, 32% Polyamide, 11% Elastan

Mabs Comp Wool 
En varm och skön kompressionsstrumpa med ull som 
ger dig stöd och ökad blodcirkulation i benen. Perfekt  
för skidåkning, skridskor eller vandring. En kompressions-
strumpa för skandinaviskt klimat. 

Material: 53% Polyamid, 40% Merinoull, 7% Elastan. 

Mabs Comp Recovery
Maximera din träning med Mabs Recovery som ger 
snabbare återhämtning. Flera medicinska studier visar 
att återhämtningen sker snabbare vid användande av 
kompressionsstrumpor efter fysisk ansträngning. Mabs 
Recovery innehåller en mix av mikrofiber och bomull 
som ger en behaglig strumpa att dra på efter träningen.  

Material: 52% Bomull, 36% Polyamid, 12% Elastan 
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