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Porady

CharakterystyCzne długie skarpetki, Jak i inne elementy odzieży 
kompresyJneJ można Coraz CzęśCieJ zauWażyć na CiałaCh zaWodni-
kóW - przede Wszystkim dysCyplin WytrzymałośCioWyCh. Ubierają je amato-
rzy i czołowi światowi zawodnicy zarówno w czasie treningu, zawodów, jak i odpoczynku.  
Jakich korzyści się spodziewają, co leży u podstaw mechanizmu działania takich ubiorów, czy w świetle ba-
dań naukowych jest to działanie celowe, jaka jest specyfika stosowania odzieży kompresyjnej w kolarstwie, 
na co należy zwrócić uwagę w czasie zakupów i przede wszystkim jak sobie nie zaszkodzić? 
Kompresja (ucisk), jako bodziec fizykalny stosowana jest od dawna w świecie medycyny. Główne zastoso-
wanie znajduje ona w profilaktyce i leczeniu zaburzeń krążenia żylnego (np. żylaki) oraz terapii obrzęku 
limfatycznego, który może występować np. po urazie lub zabiegu chirurgicznym. Zazwyczaj stosowane są 
uciskowe elementy odzieży, odpowiednie bandażowanie lub zabiegi przy użyciu aparatów pneumatycznych.

odzież kompresyjna

mgr Tomasz sołowiński - fizjoterapeuta w Centrum 
Rehabilitacji Sportowej; absolwent Wydziału Rehabilitacji 
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nowoczesnych metod fizjoterapii; zajmuje się usprawnia-
niem aktywnych sportowo osób z zespołami bólowymi, 
po urazach i operacjach ortopedycznych; doświadczenia 
własne w XC oraz MTB Marathon; www.solowinski.pl
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Dlaczego jednak zdrowi jak rydze sportowcy zakładają podobne 
podkolanówki, co starsza pani z niewydolnością żylną spowodo-
waną siedzącym trybem życia? Chodzi o wspomaganie transpor-
tu krwi żylnej z obwodu w kierunku serca. U starszej pani, aby 
krew nie zalegała w drobnych powierzchownych naczyniach żyl-
nych, u sportowca - aby proces krążenia krwi usprawnić (odcią-
żyć serce - pompę ssąco-tłoczącą), przez co zwiększyć zaopatrze-
nie mięśni w krew tętniczą, czyli poprawić w nich metabolizm 
(poprawa utlenienia mięśni, szybsza redukcja kwasu mlekowego, 
poprawa termoregulacji ciała). Oprócz tej krążeniowej teorii, tłu-
maczącej stosowanie kompresji, jest jeszcze teoria mechaniczna: 
dzięki uciskowi mięśnie trzymane są bardziej „w kupie”, przez co 
zmniejszone są straty energii w czasie ich pracy (zwiększona siła 
i moc, poprawa wytrzymałości) oraz ryzyko uszkodzenia (zmniej-
szona opóźniona bolesność mięśni - DOMS [bB #5/2012]). 
Wszystko to razem może wpływać na zwiększenie wydolności 
organizmu oraz może usprawniać powysiłkową regenerację… 
przynajmniej według ulotek producentów. Badań naukowych nad 
tym zagadnieniem wykonano sporo, niewiele natomiast na gru-
pach kolarzy. Nie wszystkie z nich są niezależne i przeprowadzo-
ne metodycznie poprawnie. Wyniki są bardzo różne - zarówno 
potwierdzające, jak i zaprzeczające celowości stosowania odzieży 
kompresyjnej w sporcie.

Odzież kompresyjna występuje w różnych wariantach - od opasek 
czy rękawów, po całe spodnie i bluzy. Najbardziej sensowne w ko-
larstwie będzie stosowanie spodenek kompresyjnych i skarpet lub 
pełnych spodni -  ze względu na kluczową rolę grup mięśniowych 
kończyn dolnych dla napędzania roweru oraz ich położenie poniżej 
serca, co ze względu na grawitację utrudnia powrót krwi żylnej do 
centrum ciała. Stosowanie kompresji na górne partie może z kolei 
wpłynąć na poprawę funkcji mięśni wykonujący pracę styczną 
(utrzymanie pozycji na rowerze przez mięśnie tułowia i kończyn 

górnych), który to rodzaj pracy szczególnie negatywnie wpływa na krążenie krwi w mię-
śniach. Oprócz wykorzystywania odzieży kompresyjnej bezpośrednio w sporcie, można 
korzystać z niej również na co dzień. Zdrowe osoby mogą zakładać skarpety uciskowe 
w czasie długiej pracy siedzącej, przejazdów samochodem czy szczególnie przelotów 
samolotami, czyli w sytuacjach, kiedy zmuszeni jesteśmy do długiego siedzenia z noga-
mi w dole z ograniczoną możliwością poruszania nimi. Kompresja w takim przypadku 
zmniejszy negatywne skutki tego unieruchomienia, które - jeśli ma miejsce często - 
może prowadzić do poważniejszych problemów naczyniowych.

Nie każdy może stosować wyroby uciskowe. Między innymi osoby z miażdżycą tętnic 
lub zaburzeniami czucia (np. stopa cukrzycowa) nie powinny ich używać. Natomiast 
wszyscy bez istniejących przeciwwskazań medycznych, którzy zdecydują się na korzy-
stanie z tego typu odzieży powinni starannie dokonać wyboru przy zakupie. Przede 
wszystkim kompresja powinna być stopniowa, tzn. siła kompresji powinna zmniejszać 
się ku sercu. Kompresja powinna być wyrażona w klasie od I do IV (spotykane w przy-
padku producentów medycznych) lub w mmHg (częściej spotykane u producentów 
sportowych). W sporcie stosuje się lżejsze uciski (klasy I-II). Np. kompresja skarpety 
18-25 mmHg (łydka – kostka) odpowiada II klasie medycznej. Wartości te mogą być 
nieco różne w zależności od producenta. Bardzo istotne jest również indywidual-
ne dobranie rozmiaru, zazwyczaj na podstawie tabeli producenta zawierającej m.in. 
obwody(!) kończyny.Na rynku dostępne są tanie buble często bez stopowej kompresji, 
czasem wręcz ze stopniowaniem w przeciwnym kierunku(!) lub z rozmiarówką odpowia-
dającą jedynie numerowi buta. Aby stosowanie odzieży kompresyjnej było bezpieczne 
i miało szansę być efektywne, należy zainwestować w produkty uznanych fi rm.

Mimo braku jednoznacznych dowodów naukowych na skuteczność omawianych 
ubrań, zyskują one coraz większą popularność wśród sportowców, w tym również 
kolarzy różnych konkurencji. Pytanie, czy to jedynie moda i skuteczny marketing pro-
ducentów, lepsze samopoczucie zawodników (efekt placebo?), czy realne pozytywne 
zmiany w osiągach i regeneracji, pozostaje otwarte. Przestrzegając omówionych zasad 
bezpieczeństwa w stosowaniu wyrobów uciskowych, żaden sportowiec krzywdy sobie 
nimi nie zrobi, tak więc eksperymentujcie na sobie, jeśli subiektywnie czujecie, że 
działa, to korzystajcie.  

1. oPaski Na łYDki ComPREssPoRT® R2 – ultralekkie (komplet 51 g), wykonane z masujących włókien opaski wspomagające krążenie krwi od stóp do serca, dotleniają mięśnie i przyspieszają usuwanie 
toksyn z organizmu, wspomagają regenerację po wysiłku, redukują ból mięśni, cena: 139 zł. 2. skaRPETY komPREsYJNE ComPREssPoRT® FULL soCks 3D.DoTs - miękkie, przyjemne w dotyku,  
minimalizują ryzyko zakrzepicy, posiadają strukturę 3D.DOTS, czyli kropeczki ulokowane w wielu miejscach stopy, które zapewniają maksymalną stabilizację i ograniczają przemieszczanie się stopy wewnątrz 
buta. Masująca akupresura wspomaga krążenie krwi w dolnej części stopy, cena: 169 zł. 3. RĘkawki Na RamioNa ComPREssPoRT® PRoRaCiNG aRmsLEEVEs - skracają czas regeneracji, zabezpieczają 
przed kontuzjami przeciążeniowymi, powłoka Cold Black chłodzi oraz zabezpiecza skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV podczas przebywania na słońcu. Bezszwowy system 360°  dopasowuje się do 
kształtu ramion, tłumi drgania mięśni i stawów. Technologia Sanitized® zapobiega rozwojowi bakterii i zwalcza nieprzyjemne zapachy, cena: 179 zł. 4. oPaski komPREsYJNE Na UDa ComPREssPoRT® 
FoRQUaD - minimalizują wibracje i mikrourazy mięśni zmniejszając ryzyko kontuzji, usprawniają usuwanie kwasu mlekowego, nagromadzającego się podczas długotrwałego wysiłku, cena: 239 zł. 5. SKar-
PETY oRCa ComPREssioN RaCE - zapewniają ucisk łydki, odpowiednio rozmieszczone panele poprawiają przepływ powietrza wewnątrz buta oraz stabilizują mięśnie i poprawiają przepływ krwi w łydce, 
wykonane z antybakteryjnego i antyzapachowego materiału, cena: 129 zł. 6. GETRY oRCa Rs1 FULL TiGHT - komfortowe getry zapewniające optymalny ucisk aktywnych partii ciała - łydek, ud oraz poślad-
ków oraz zapewniając równomierny przepływ krwi w nogach. Podwójny panel w okolicach łydki odpowiednio podtrzymuje mięśnie minimalizując tendencję występowania kurczy, cena: 439 zł. 7. sPoDENki 
oRCa Rs1 1/2 TiGHT - spodenki dopasowujące się do kształtu ciała, wykonane z wyprofi lowanych paneli, aby dobrze podtrzymywać mięśnie. Odblaskowe elementy  zapewnią bezpieczeństwo, cena: 399 zł. 
8. koszULka komPREsYJNa 2XU THERmaL L/s ComPREssioN ToP [XFoRm] – lekko ocieplana koszulka redukuje wibracje mięśni oraz optymalnie je wspiera. Włókna wyprodukowane technologią 360° 
Circular Knit zapewniają trwałą i stałą kompresję, a przy tym gwarantują pełną swobodę ruchu, cena: 512 zł. 9. sPoDNiE komPREsYJNE 2XU THERmaL ComPREssioN TiGHT [XFoRm] - ocieplane getry, 
które mogą stanowić bazę pod spodnie doskonałą podczas jesiennych i zimowych dni. Stopniowana kompresja poprawia krążenie krwi. Spodnie posiadają małą kieszonkę w pasie, cena: 469 zł  
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