
  

 
 

St�íbrem potažené textilie 

  

 

DOBRÝ POCIT VE  
ST�ÍBREM POTAŽENÝCH TEXTILIÍCH 

PADYCARE  

 



PADYCARE ® St�íbrem potažené textilie pro atopický ekzém 
 
P�írodní terapie atopického ekzému 
 
Atopická dermatitida (atopický ekzém) je chronické, sv�divé, neinfek�ní kožní onemocn�ní, kterým trpí 
d�ti i dosp�lí. Onemocn�ní se projevuje celou �adou kožních symptom�, hlavn� sv�d�ním, 
z�ervenáním k�že, otokem, výsevem pupínk� až puchý�k�, mokváním, tvorbou strup� s následným 
olupováním a praskáním pokožky. 
 
Rozsah postižení je r�zný: obli�ej, krk, trup, kon�etiny. 
 
Spole�nost TEXAMED® p�ední výrobce medicínských textilií v N�mecku vyvinula speciální st�íbrem 
potažený obvazový prost�edek s antibakteriálním ú�inkem ve form� oble�ení PADYCARE® pro 
ochranu atopické a citlivé pokožky. V kombinaci s hydrata�ními p�ípravky ú�inn� p�edchází infekci a 
snižuje sv�d�ní. PADYCARE® p�edstavuje p�írodní, alternativní lé�bu, která urychluje proces hojení a 
zeslabuje p�íznaky, díky �emuž není nadále nutné používat steroidní krémy. 
 
Indikace 

� atopický ekzém – dermatitida 
� lupenka 
� plísn� 
� popáleniny prvního stupn�  
� kožní infekce 
� podrážd�ná k�že 
� ochrana p�ed elektromagnetickými vlnami a zá�ením u pacient� s kardiostimulátorem 

 
Jak st�íbrem potažené oble�ení PADYCARE® urychluje proces hojení? 
 
Každé vlákno výrobk� PADYCARE® je potaženo 100% st�íbrem, které má dezinfek�ní a antibakteriální 
ú�inky. P�enos iont� st�íbra z oble�ení na pokožku je urychlen pomocí p�sobení t�lesné teploty a 
vlhkosti, což snižuje bujení bakterií na k�ži. Dochází tak k významnému zmírn�ní intenzity sv�d�ní a s 
tím související pot�eb� škrábat postižené místo, díky �emuž se pokožka m�že obnovit p�irozenou 
cestou. V kombinaci s výrobky PADYCARE® je doporu�eno používat hydrata�ní krémy, jelikož 
podporují p�enos iont� st�íbra na pokožku. 
 
Jak st�íbro funguje? 
 
• Ionty st�íbra (+) jsou uvol�ovány prost�ednictvím t�lesné vlhkosti a teploty 
• Ionty st�íbra se akumulují v membrán� bakteriální bu�ky (–) 
• Dochází k absorpci a rozd�lení bun��né membrány (–) 
• Koagulace s bakteriálním proteinem/enzymem 
• Snížení po�tu bakterií 
• Výsledkem je obnova pokožky, hojící proces 
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St�íbrem potažené oble�ení PADYCARE® podporuje stabilizaci pokožky, ú�inn� ji chrání p�ed vn�jšími 
vlivy. Výrobky PADYCARE® poskytují úlevu a zlepšení stavu pokožky, �ímž se snižuje riziko infekce a 
zlepšuje hojení atopické pokožky. Ú�inky st�íbrem potaženého oble�ení PADYCARE® jsou léka�sky 
prokázány. 
 

 
 
Pro zajišt�ní optimální ochrany a hojení spole�nost TEXAMED® vyvinula pro své zákazníky celou �adu 
výrobk�, které uspokojí všechny jejich pot�eby, bez ohledu na v�k �i velikost. PADYCARE® nabízí 
ucelený sortiment, který vyhoví pot�ebám jak batolat, tak starších d�tí a dosp�lých. 
 
VLASTNOSTI VÝROBK� PADYCARE® 
 
Výrobky PADYCARE® získaly zna�ku kvality Eco-Tex a spl�ují veškeré požadavky zdravotnických 
orgán�. St�íbrem potažené oble�ení PADYCARE® bylo p�edm�tem dvou mezinárodn� publikovaných 
klinických studií, které dosp�ly k záv�ru, že „významn� napomáhají p�í lé�b� atopického ekzému bez 
pot�eby použití léku". Výrobky PADYCARE® mají dlouhou životnost, a jsou tak finan�n� výhodné. 
 

 
 

 
 
 

 



VÝROBKY PADYCARE® 
 
PADYCARE® post�íb�ené oble�ení pro miminka 
 

D�tské body s krátkým rukávem 

PADYCARE® d�tské body s krátkým rukávem je vhodné pro teplé dny v lét�. 
Švy a etiketa výrobku jsou umíst�ny na vn�jší stran� tak, aby se zabránilo 
t�ení o citlivou pokožku. Pohodlné d�tské body s krátkým rukávem má cvo�ky 
na zapnutí na ramenou a v rozkroku.  
Art.-No Velikost Velikost 
70410 EU 62/68 UK 0-3 m�síce 
70411 EU 74/80 UK 3-9 m�síce 
70412 EU 86/92 UK 9-18 m�síce 
70413 EU 98/104 UK 2-4 roky 
 

D�tské body s dlouhým rukávem 

PADYCARE® d�tské body s dlouhým rukávem má záv�sná poutka, jako 
rukavice, aby zakryly ruce a ochránily je p�ed dalším poškrábáním. Tím se 
snižuje kolob�h sv�d�ní – škrábání. Švy a etiketa výrobku jsou umíst�ny na 
vn�jší stran� tak, aby se zabránilo t�ení o citlivou pokožku. 
Art.-No Velikost Velikost 
70010 EU 62/68 UK 0-3 m�síce 
70011 EU 74/80 UK 3-9 m�síce 
70012 EU 86/92 UK 9-18 m�síce 
70019 EU 98/104 UK 2-4 roky 
 
D�tské pun�ochá�e 

PADYCARE® d�tské pun�ochá�e. Švy a etiketa výrobku jsou umíst�ny na 
vn�jší stran�, aby se zabránilo t�ení o citlivou pokožku. Antibakteriální d�tské 
pun�ochá�e optimáln� pokryjí celé nohy. 
Art.-No Velikost Velikost 
70001 EU 62/68 UK 0-3 m�síce 
70002 EU 74/80 UK 3-9 m�síce 
70003 EU 86/92 UK 9-18 m�síce 
70046 EU 98/104 UK 2-4 roky 
 
 
D�tský overal 

Pohodlný d�tský overal PADYCARE® optimáln� pokryje celé t�lo – tím 
zajiš�uje plnou ochranu. Švy a etiketa výrobku jsou umíst�ny na vn�jší stran� 
tak, aby se zabránilo t�ení o citlivou pokožku. 

 
 
 
 

 
 
 

* overal je bez šlapek 
 

      

 

           

      

Art.-No Velikost Velikost 
70971 EU 62/68 UK 0-3  m�síce 
70972 EU 74/80 UK 3-9  m�síce 
70973 EU 86/92 UK 9-18 m�síce 
70974 EU 98/104* UK 2-4 roky 
70975 EU 110/116* UK 4-5 let 
70976 EU 122/128* UK 6-7 let 

 

 



 

 
 

 

D�tský spací pytel 

PADYCARE® d�tský spací pytel nabízí komfort a je optimální ochranou 
celého t�la. P�ední zip je opat�en cvo�ky a podložen páskem. Záv�sné poutko 
slouží jako palcové rukavice pro pokrytí rukou a jako dodate�ná ochrana proti 
poškrábání. Švy a etiketa výrobku jsou umíst�ny na vn�jší stran� tak, aby se 
zabránilo t�ení o citlivou pokožku. 

 
 
 
 
 
 

 

D�tské rukavice 

PADYCARE® d�tské rukavice slouží jako ochrana proti bolestivému škrábání 
pokožky b�hem dne a noci.  
 
Art.-No Velikost Velikost 
70007 EU 62/68 UK 0-3 m�síce 
70008 EU 74/80 UK 3-9 m�síce 
70009 EU 86/92 UK 9-18 m�síce 
700010 EU 98/104 UK 2-4 roky 
700011 EU 110/116 UK 4-5 let 

 
D�tská �epice 

PADYCARE® d�tská �epice - p�ináší út�chu pro d�tskou podrážd�nou 
pokožku. Nabízí p�íjemný pocit p�i nošení. Antibakteriální a lehká d�tská 
�epice nabízí optimální ochranu p�ed okolními vlivy, zamezuje škrábání a 
zran�ní. Švy a etiketa výrobku jsou umíst�ny na vn�jší stran� tak, aby se 
zabránilo t�ení o citlivou pokožku. 

 
 
 
 
 

 
D�tská ochrana na lokty 

PADYCARE® ochrana na lokty - chrání namáhanou pokožku loketních jamek 
a lokt� p�ed škrábáním, od�ením. Švy a etiketa výrobku jsou umíst�ny na 
vn�jší stran� tak, aby se zabránilo t�ení o citlivou pokožku. 

 
 
 
 
 
 
 
 

            

Art.-No Velikost Velikost 
70961 EU 62/68 UK 0-3 m�síce 
70962 EU 74/80 UK 3-9 m�síce 
70963 EU 86/92 UK 9-18 m�síce 

 

         

Art.-No Velikost Velikost 
70004 EU 62/68 UK 0-3 m�síce 
70005 EU 74/80 UK 3-9 m�síce 
70006 EU 86/92 UK 9-18 m�síce 

          

Art.-No Velikost Velikost 
70940 EU 62-74 UK 0-7 m�síce 
70942 EU 80-92 UK 7-18 m�síce 
70903 EU 98-110 UK 2-4 roky 
70904 EU 116-128 UK 5-7 let 
70905 EU 134-146 UK 8-10 let 
70906 EU 152-164 UK 11-14 let 



 

VÝROBKY PADYCARE® 
 
PADYCARE® post�íb�ené oble�ení pro d�ti 

 

D�tské tri�ko 

PADYCARE® d�tské tri�ko poskytuje tu správnou ochranu zvlášt� v lét� pro 
horní �ást t�la, zabra�uje zbyte�nému pocení. Švy a etiketa výrobku jsou 
umíst�ny na vn�jší stran� tak, aby se zabránilo t�ení o citlivou pokožku. 

 
 

�

�
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D�tské šortky 

PADYCARE®  d�tské šortky jsou lehké a udrží pokožku v klidu b�hem léta. 
Zabra�ují zbyte�nému pocení. Švy a etiketa výrobku jsou umíst�ny na vn�jší 
stran� tak, aby se zabránilo t�ení o citlivou pokožku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D�tské tri�ko s dlouhým rukávem 

PADYCARE® d�tské tri�ko s dlouhým rukávem lze nosit jako spodní prádlo 
nebo pyžamo. Švy a etiketa výrobku jsou umíst�ny na vn�jší stran� tak, aby 
se zabránilo t�ení o citlivou pokožku. 

 
 
 
 
 
 
�
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D�tské dlouhé kalhoty 

PADYCARE® d�tské dlouhé kalhoty lze nosit jako spodní prádlo nebo 
pyžamo. Švy a etiketa výrobku jsou umíst�ny na vn�jší stran� tak, aby se 
zabránilo t�ení o citlivou pokožku. 
Art.-No Velikost Velikost 
70040 EU 98/104 UK 2-3 roky 
70041 EU 110/116 UK 4-5 let 
70042 EU 122/128 UK 6-7 let 
70043 EU 134/140 UK 8-9 let 
70044 EU 146/152 UK 10-11 let 
70045 EU 158/164 UK 12-14 let 
 

 

        

Art.-No Velikost Velikost 
70016 EU 98/104 UK 2-3 roky 
70017 EU 110/116 UK 4-5 let 
70018 EU 122/128 UK 6-7 let 
70013 EU 134/140 UK 8-9 let 
70014 EU 146/152 UK 10-11 let 
70015 EU 158/164 UK 12-14 let 

    

Art.-No Velikost Velikost 
70020 EU 98/104 UK 2-3 roky 
70021 EU 110/116 UK 4-5 let 
70022 EU 122/128 UK 6-7 let 
70023 EU 134/140 UK 8-9 let 
70023 EU 146/152 UK 10-11 let 
70025 EU 158/164 UK 12-14 let 

    

Art.-No Velikost Velikost 
70030 EU 98/104 UK 2-3 roky 
70031 EU 110/116 UK 4-5 let 
70032 EU 122/128 UK 6-7 let 
70033 EU 134/140 UK 8-9 let 
70034 EU 146/152 UK 10-11 let 
70035 EU 158/164 UK 12-14 let 

         



�
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D�tská ochrana na kolena 

PADYCARE® ochrana na kolena - chrání namáhanou pokožku podkolenních 
jamek a kolen p�ed škrábáním, od�ením. Švy a etiketa výrobku jsou umíst�ny 
na vn�jší stran� tak, aby se zabránilo t�ení o citlivou pokožku. 
Art.-No Velikost Velikost 
70921 EU 98-110 UK 2-4 roky 
70922 EU 116-128 UK 5-7 let 
70934 EU 134-146 UK 8-10 let 
70923 EU 152-164 UK 11-14 let 
�

�

D�tský kr�ní límec 
 
PADYCARE® d�tský kr�ní límec chrání pokožku proti nev�domému 
poškrábání. Na zadní stran� límce jsou cvo�ky pro lepší oblékání a svlékání. 
Art.-No Velikost Velikost 
70741 EU 80-92 UK 7-18 m�síc� 
70913 EU 98-110 UK 2-4 roky 
70914 EU 116-128 UK 5-7 let 
70933 EU 134-146 UK 8-10 let 
70915 EU 152-164 UK 10-14 let 
�

D�tské ponožky 
 
PADYCARE® d�tské antibakteriální  ponožky zabrání podrážd�ní k�že 
zp�sobené teplem, potem a t�ením pokožky nohou. Švy výrobku jsou 
umíst�ny na vn�jší stran� tak, aby se zabránilo t�ení o citlivou pokožku. 
Art.-No Velikost Velikost 
70919 EU 19-21 UK 1-3 roky 
70920 EU 22-24 UK 4-6 let 
70910 EU 25-27 UK 7-9 let 
70911 EU 28-30 UK10-12 let 
70912 EU 31-33 UK 13-15 let 
�

D�tská �epice 
�
PADYCARE® d�tská �epice p�ináší út�chu pro d�tskou podrážd�nou 
pokožku. Nabízí p�íjemný pocit p�i nošení. Antibakteriální a lehká d�tská 
�epice nabízí optimální ochranu p�ed okolními vlivy, zamezuje škrábání a 
zran�ní. Švy a etiketa výrobku jsou umíst�ny na vn�jší stran� tak, aby se 
zabránilo t�ení o citlivou pokožku. 
Art.-No Velikost Velikost 
70900 EU 98/104 UK 3-5 roky 
70901 EU 110/116 UK 6-8 let 
70902 EU 122/128 UK 9-11 let 
70960 S/M   
�
 
 
 

 

 

 

 



 
 
VÝROBKY PADYCARE® 
 
PADYCARE® post�íb�ené oble�ení pro ženy 

 
Dámské tri�ko s krátkým rukávem 
 
PADYCARE® dámské tri�ko poskytuje tu správnou ochranu zvlášt� v lét� pro 
horní �ást t�la, zabra�uje zbyte�nému pocení. 
Art.-No Velikost Velikost 
70050 S EU 36-38 
70051 M EU 40-42 
70052 L EU 44-46 
70053 XL EU 48-50 
70054 XXL EU 52-54 
�

Dámské šortky 
 
PADYCARE® antibakteriální dámské šortky jsou lehké a udržují pokožku v 
klidu v lét�. Brání zbyte�nému pocení. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dámské tri�ko s dlouhým rukávem 
 
PADYCARE® dámské tri�ko s dlouhým rukávem lze nosit spodní prádlo �i 
pyžamo. 
Art.-No Velikost Velikost 
70070 S EU 36-38 
70071 M EU 40-42 
70072 L EU 44-46 
70073 XL EU 48-50 
70074 XXL EU 52-54 
 
 
 
Dámské dlouhé kalhoty 
 
PADYCARE® dámské kalhoty jsou lehké, lze je nosit jako spodní podvlíkací 
prádlo nebo pyžamo. 
Art.-No Velikost Velikost 
70080 S EU 36-38 
70081 M EU 40-42 
70082 L EU 44-46 
70083 XL EU 48-50 
70084 XXL EU 52-54 
 
 
 
 
�

        

         

Art.-No Velikost Velikost 
70060 S EU 36-38 
70061 M EU 40-42 
70062 L EU 44-46 
70063 XL EU 48-50 
70064 XXL EU 52-54 

 

 



 

 
PADYCARE® post�íb�ené oble�ení pro muže 
 

Pánské tri�ko s krátkým rukávem 

PADYCARE® pánské tri�ko poskytuje správnou ochranu horní �ásti t�la 
pomocí optimálního kontaktu se st�íbrem. 
Art.-No Velikost Velikost 
70090 S EU 44-46 
70091 M EU 48-50 
70092 L EU 52-54 
70093 XL EU 56-58 
70094 XXL EU 60-62 
 
 
Pánské šortky 

PADYCARE® pánské šortky jsou lehké, v lét� udržují pokožku klidnou. 
Zabra�ují pocení. 
Art.-No Velikost Velikost 
70100 S EU 44-46 
70101 M EU 48-50 
70102 L EU 52-54 
70103 XL EU 56-58 
70104 XXL EU 60-62 
 

Pánské tri�ko s dlouhým rukávem 

PADYCARE® pánské tri�ko s dlouhým rukávem m�že být nošeno jako 
spodní prádlo nebo pyžamo. 
Art.-No Velikost Velikost 
70200 S EU 44-46 
70201 M EU 48-50 
70202 L EU 52-54 
70203 XL EU 56-58 
70204 XXL EU 60-62 
 
 
Pánské dlouhé kalhoty 

PADYCARE® pánské kalhoty jsou lehké a lze je nosit jako spodní podvlíkací 
prádlo nebo jako pyžamo. 
Art.-No Velikost Velikost 
70300 S EU 44-46 
70301 M EU 48-50 
70303 L EU 52-54 
70304 XL EU 56-58 
70305 XXL EU 60-62 
 

 

 
 

 

    

 

  

 

  



 
VÝROBKY PADYCARE® 
 
PADYCARE® p�íslušenství unisex 

 
Rukavice bez prst� 
 
PADYCARE® rukavice bez prst� chrání ruku p�ed podrážd�ním k�že a snižuje 
kolob�h sv�d�ní – škrábání. Ideální pro práci v kancelá�i i doma.  

 
 
 
 

 
�
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Rukavice bez kone�k� prst� 
 
 
 
 

�

�
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�

�

�

�

 
Rukavice  

� � � � � �
PADYCARE®�rukavice�chrání� ������PADYCARE® rukavice chrání citlivou pokožku ruky proti vliv�m okolního 
prost�edí a  zran�ní.    

      

   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Art.-No Velikost 
70809 3 
70810 4 
70811 6 
70812 7,5 
70813 9 
70814 10 
70815 12 
70816 14 

 

Art.-No Velikost 
70819 3 
70820 4 
70821 6 
70822 7,5 
70823 9 
70824 10 
70825 12 
70826 14 

Art.-No Velikost 
70799 3 
70800 4 
70801 6 
70802 7,5 
70803 9 
70804 10 
70805 12 
70806 14 

�

PADYCARE® rukavice bez kone�k� prst� chrání citlivou pokožku ruky proti 
vliv�m okolního prost�edí i p�ed poran�ním. Jsou vhodné pro práci na po�íta�i. 
P�edstavují optimální volbu pro �innosti v kancelá�i a domácích aktivitách. 



 
 

  
Kr�ní límec 
 
PADYCARE® kr�ní límec chrání krk proti nev�domému poškrábání. Na zadní 
stran� límce jsou cvo�ky pro jednodušší oblékání a svlékání. 
Art.-No Velikost 
70916 S 
70917 M 
70918 L 
70927 XL 
70934 XXL 
 

Ponožky pro dosp�lé 
 
PADYCARE® antibakteriální  ponožky zabrání podrážd�ní k�že zp�sobené 
teplem, potem a t�ením pokožky nohou. P�edstavují antibakteriální ochranu 
pro citlivé nohy. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ochrana kolen pro dosp�lé 
 
PADYCARE® ochrana kolen chrání podrážd�nou pokožku v oblasti 
kolenového kloubu, kde dochází k neustálému pohybu a t�ení.  

 
 
 
 

 

 

 
Ochrana lokt� pro dosp�lé 
 
PADYCARE® loketní ochrana brání podrážd�ní k�že v oblasti loktu 
zp�sobeném neustálým pohybem a t�ením. 
 
Art.-No Velikost 

70907 S 
70908 M 
70909 L 
70935 XL 
70936 XXL 

         

 

Art.-No Velikost 
70928 EU 34-36 
70929 EU 37-39 
70930 EU 40-42 
70931 EU 43-45 
70932 EU 46-48 

Art.-No Velikost 
70924 S 
70925 M 
70926 L 
70938 XL 
70939 XXL 

 

    



 

VÝROBKY PADYCARE® 
 
PADYCARE® p�íslušenství unisex 
 

Ponožky s podílem st�íbrných vláken 
 
Naše nohy podléhají neustálé zát�ži a to nejen p�sobením naší váhy. 	asto 
jsou v�zn�ny v nevhodné obuvi bez vzduchu, kde m�že teplota dosáhnout i 
40°C. Do k�že jsou pak uvol�ovány chemické látky z nekvalitních textilií, které 
se dostávají do k�že, podporují tvorbu kožních nemocí a infekcí. Dop�ejte proto 
svým nohám ponožky té nejvyšší kvality PADYCARE®. Obsah st�íbra má 
antibakteriání a dezinfek�ní ú�inky, proto budou vaše nohy chrán�ny p�ed 
nežádoucími bakteriemi a plísn�mi. 

�
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Povle�ení na postel 
 
Jednostrann� post�íb�ené antibakteriální ložní prádlo p�ináší pohodlí a úlevu 
pro postiženou pokožku, což vám zajistí klidné spaní. Ložní prádlo má 
termoregula�ní vlastnosti a je prodyšné – v lét� udržuje p�íjemnou teplotu, v 
zim� zah�eje. 
Povle�ení na polštá� poskytuje optimální klima pro pokožku obli�eje, zklidní 
podrážd�nou pokožku, zabra�uje sv�d�ní k�že. Je vhodné i pro osoby, které 
mají akné na obli�eji. 
Povle�ení na p�ikrývku poskytuje optimální klima pro vaši pokožku. 

 
 
 
 
 

 
Kojenecké prsní vložky 
 
Kojenecké prsní vložky s absorp�ními vrstvami jsou potaženy 100% st�íbrem. 
Vn�jší prodyšná vrstva umož�uje pokožce dýchat, má nepromokavé vrstvy a 
lé�í podrážd�ní k�že. 
 
 
 
Tekutý prášek na praní PADYWASH 500ml  
 
PADYWASH tekutý prášek na praní. Je šetrný k pokožce, bez chemikálií. 
Prodlužuje antibakteriální ú�inek textilií se st�íbrem. Je možné ho též použít na
praní jiných textilií. 
�

�

 

  

Art.-No Barva Velikost 
80000256 Ponožky -�erné 35-37 
80000257 Ponožky -�erné 38-40 
80000258 Ponožky -�erné 41-43 
80000259 Ponožky -�erné 44-46 
80000264 Ponožky -béžové 35-37 
80000265 Ponožky -béžové 38-40 
80000266 Ponožky -béžové 41-43 
80000267 Ponožky -béžové 44-46 
80000268 Ponožky - bílé 35-37 
80000269 Ponožky - bílé 38-40 
80000270 Ponožky - bílé 41-43 
80000271 Ponožky - bílé 44-46 

Art.-No Polštá� Art.-No P�ikrývka 
90049 EU 40x40cm 20051 80x80 cm 
90043 EU 40x60cm 20136 135x200cm 
90050 EU 40x80cm 20093 100x200x14-20cm 
90051 EU 80x80cm     

 

                 



 

St�íbrem potažené textilie 
 
 

 
 
        Praní p�i                        Zákaz b�lení            Nepoužívejte suši�ku           Zákaz žehlení 
 
Nepoužívejte zm�k�ova�e, aviváže, desinfekce. Zákaz chemického �išt�ní. 
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Výrobce:�TEXAMED�GmbH,�Oskar�Messter�Str.�29,�85737�Ismaning,�N�mecko�
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