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Fokus på fremtidens
kompresjonsterapi
Et sterkt varemerke. Et omfattende
produktutvalg. Gode behandlingskonsepter.
medi World of Compression: medi har i 65 år
arbeidet med kompresjon som
kjerneteknologi. Produktene finnes over hele
verden og kjennetegnes først og fremst av
høy kvalitet, innovasjon, flott design og
førsteklasses finish. Med sin lange erfaring og
kompetanse går medi fremtiden i møte med
videre utvikling av nye og spennende
produkter som imøtekommer mottoet "I feel
better".

Fornøyde kunder og
nytt potensiale
Flere mulige kombinasjoner for mer
vellykket behandling.
mediven kompresjonsplagg er tilgjengelige
i mange farger og varianter. medi tilbyr det
rette plagget for enhver flebologisk
indikasjon. Det store utvalget av
tilleggsprodukter, for eksempel i form av
hudpleieprodukter og hjelpemidler, gjør det
lettere for brukerne å bli fornøyde og trives
med sine kompresjonsstrømper over tid.
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medi kompresjonsverden
medi tenker kompresjon fra start til slutt. Du kan derfor stole på medis
produkter. De produseres med maksimal brukerkomfort som garanti for best
mulig suksess i behandlingen.

Vi har opprettet indikasjonsbaserte kataloger for å introdusere deg til medis
kompresjonsverden. Dette gjør at du raskt kan finne det riktige produktet for alle
ulike indikasjoner og situasjoner. En kort forklaring av tilgjengelig litteratur er
oppført nedenfor:
Flebologi
Forebygging og behandling av venøse sykdommer med mediven
kompresjonsstrømper utgjør grunnbehandlingen for pasienter
med venøse plager. Finn ut mer om de utallige modeller og
varianter av mediven-og circaid produkter for venøse
sykdommer.
Art. no.: 97D77

Lymfologi
Flatstrikkede kompresjonsstrømper brukes til lip-og lymfødem.
De hjelper til å holde ødemet inne etter behandling og
optimaliserer videre resultater. medi tilbyr mediven-og circaid
kvaliteter med ulike funksjonelle egenskaper, alt etter de
respektive indikasjoner og pasientens behov.
Art. no.: 97D76

97D68 / 01.2017

Headquarters
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
T + 49 921 912-0
F + 49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en

5 mm

210 mm

Sårbehandling
Med mediven ulcer kit og circaid juxtacures tilbyr medi to
nyskapende produkter for effektiv behandling av akutte leggsår
å forebygge tilbakefall har medi også mange løsninger for hver
enkelt pasient.
Art. no.: 97868

medi
product catalogue

medi product catalogue Wound Care

208 mm

Wound Care
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Klinisk kompresjon i sykehus
Uttrykket Klinisk kompresjon innebærer langt mer enn bare
tromboseprofylakse i sykehus. Lær mer om de mange
bruksområdene til våre ulike sykehusprodukter, basert på
medi's 40 år lange erfaring innen Klinisk kompresjon.
Art. no.: 99D80
medi
product catalogue
Clinical Compression

medi. I feel better.
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medi
medi lager medisinske hjelpemidler for mange ulike
tilstander og livssituasjoner. I tillegg til å være en
produsent tar vi også hånd om egen forskning og
utvikling, teknologi, produksjon og markedsføring
internt. Vi holder alltid fokus på markedet, dets krav
og endringer, samt medis visjon.
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Vi har den
direkte forbindelsen
Å kommunisere. Å samarbeide. Å være der for
hverandre. Dette er krav som medis serviceteam tar
på alvor.
Derfor tilbyr vårt kontor ikke bare erfarne
medarbeidere, men også toppmoderne
kommunikasjonssystemer og logistikk.
medi e-shop
Er du forhandler eller fysioterapeut, kan du enkelt
bestille via medi e-shop. Ta kontakt for informasjon om
innlogging.
JIT ( just-in-time): innen veiledning, service, bestilling
og levering.
Vi er alltid her for deg.
Dette er ditt eksportserviceteam hos medi.
Telefonnummer
for veiledning, bestilling og problemløsninger

Administrasjon
Telefon: +52 84 45 00
Faks: +52 84 45 09
Du kan besøke vår webside:
www.medinorway.no
eller kontakte oss på e-post: post@medinorway.no
post@medinorway.no
eller bestille på e-post:
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Mer enn bare en
produsent
medi produserer hjelpemidler for en rekke ulike
tilstander og livssituasjoner. Vi anser oss ikke bare
som en produsent, men tar også hånd om vår egen
forskning og utvikling, teknologi, produksjon og
markedsføring internt. Vi holder alltid fokus på
markedet og dets krav og endringer, samt medis
visjon.
Innenfor divisjonene Flebologi, Ortopedi og Sykehus
tilbyr medi produkter fra familiemerkene mediven og
mediortho. Disse produktene brukes og distribueres
av forretninger for medisinske forbruksvarer, sykehus
og klinikker, legekontor og terapeuter. Med andre ord,
spesialister som vet hvilke brukere som trenger hvilke
hjelpemidler for å forbedre livskvaliteten.
Produktutvalget vårt inneholder først og fremst
medisinske kompresjonsstrømper for personer med
venesykdommer, lipødem og lymfødem, skinner og
støtteutstyr for konservativ og postoperativ
behandling av ortopediske skader og sykdommer,
strømper for forebygging av trombose,
kompresjonsstrømper til bruk etter åreoperasjoner
kompresjonsplagg til bruk etter plastiske og
kosmetiske operasjoner pluss en rekke
tilleggsprodukter.
Vi støtter og følger opp våre partnere i salg av våre
produkter, og har utviklet smarte løsninger og
tjenester for dette formål.
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Kvalitetssertifikater
Som produsent av medisinske produkter er medi
svært opptatt av kvalitet. Produkt- og systemsertifikatene dokumenterer at alle de lovpålagte
kravene er innfridd.
CE-merke
medis medisinske produkter oppfyller alle
krav i EU-direktiv 93 / 42 / EØS og den tyske loven for
medisinsk utstyr. I henhold til forskriftene har
produktene våre gjennomgått en
vurderingsprosedyre som godkjenner produktene for
CE-merking. CE-merket fungerer som et slags «pass
for industrielle produkter», da det garanterer fri
handel innen EØS.
Kvalitetsmerke
De medisinske kompresjonsstrømpene våre
kontrolleres regelmessig av Hohenstein Research
Institute i henhold til kvalitets- og
testbestemmelsene i RAL-GZ 387. Kvalitetsmerket er
trykket på emballasjen som bekreftelse på at
produktene våre overholder kvalitetskravene.
Kvalitetssegl fra tekstilindustrien
Alle kompresjonsstrømper og -plagg (rund- eller
ﬂatstrikkede), samt antitrombosestrømper og
støtteprodukter, undersøkes regelmessig og vurderes
i henhold til strenge krav fra uavhengige testsentre
med henblikk på giftige og potensielt helseskadelige
stoffer. Oeko-Tex Standard 100-sertiﬁkatet
garanterer at kvalitetstesting for helsevern har blitt
gjennomført og godkjent.
DIN EN ISO 9001: 2000 / DIN EN 13485
medi vedlikeholder systemet for kvalitetsstyring i
henhold til DIN EN ISO 9001: 2000 og
DIN EN 13485. Siden 1996 har vi kunnet vise kundene
ISO 9000-statusen vår med et sertifikat. Fra da av har
medi benyttet mulighetene dette gir til å kontinuerlig
forbedre divisjonene Flebologi, Ortopedi og Sykehus
for å iverksette tryggere og mer effektive prosesser
og prosedyrer. For oss er kundetilfredsstillelse en
avgjørende måleenhet for kvalitet.
Hohenstein-testapparat – HOSY
Trykket er den viktigste egenskapen til en medisinsk
kompresjonsstrømpe.
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mediven® observasjonsstudie - fakta og tall
Studiet viser: Høy aksept ved bruk av mediven medisinske kompresjonsstrømper 1,2

Høy aksept

Brukerkomfort

Opp til

98 %

Mer enn

av pasientene

hadde ingen symptomer ved bruk av
medisinske kompresjonsstrømper

Bedring av symptomer

Hos opp til

53.2 %

av pasientene

syntes de medisinske
kompresjonsstrømpene var behagelige

God compliance

Opp til

av pasientene

ble de subjektive symptomene forbedret ved
bruk av medisinske kompresjonsstrømper

Hos

17.7 %

av pasientene

ble objektive kliniske funn forbedret,
i følge CEAP-klassifiseringen

Schwahn-Schreiber et al. Phlebologie 2016;45(1): 15 – 24.
Schwahn-Schreiber et al. Phlebologie 2016;45(4):207 – 214.
* CEAP: classification of chronic venous disorders

1
2
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70 %

75.6 %

av pasientene

brukte medisinske kompresjonsstrømper
daglig

Opp til

68.4 %

av pasientene

brukte medisinske kompresjonsstrømper
fra morgen til kveld

Avstanden mellom medisinsk behandlingssituasjon
og pasientspesifikke kriterier

Medisinsk behandlingssituasjon

Pasientspesifikke kriterier: vekt

Omtrent

Omtrent

av pasientene

av pasientene

2/3

3/4

var overvektige eller
syklig overvektige

brukte kompresjonsstrømper i lett/tynt
materiale, uten
hensyn til deres CEAP
eller BMI

Uttrykket "materiale" omfatter diverse tekstil-egenskaper i en medisinsk kompresjonsstrømpe og defineres av det strikkede stoffets styrke, stivhet og elastisitet.

mediven observasjonsstudie har vist at det sjelden tas hensyn til pasientens spesifikke
karakteristika når det ordineres medisinske kompresjonsstrømper. Selv om to tredjedeler
av pasientene var overvektige, ble det i 73.8 prosent av tilfellene valgt en
kompresjonsstrømpe i et lett/tynt materiale. Hos mennesker med høy vekt oppstod det
hyppig stase som følge av at det ble brukt for lette/tynne kompresjonsstrømper.

2 trinn til perfekt, individuelt tilpasset mediven kompresjonsstrømpe:
Trinn 1: Ta i betraktning indikasjon / alvorlighetsgrad av sykdom
Trinn 2: Ta i betraktning pasientspesifikke kriterier som vekt og om vevet er
mykt eller fast.
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Individuell pasientbehandling med mediven®
To trinn til perfekt, individuelt tilpasset mediven kompresjonsstrømpe!
Trinn 1: Vurder indikasjon / alvorlighetsgrad av sykdom
(f.eks. varicer, tromboser, kronisk venøs svikt)
Produkt
(CCL)

mediven sheer & soft
(10 – 15 mmHg,
15 – 20 mmHg)

mediven
elegance
(1, 2)

Primære eller sekundære varicer

●

●

Varicer ved graviditet

●

●

Ekstra støtte ved skleroterapi

●

●

Etter varice-kirurgi

●

●

●

●

●

●

●

●

Overfladisk tromboflebitt eller
tilstander etter behandlet flebitt

●

●

Tromboseprofylakse
til mobile pasienter

●

●

Varicer (åreknuter)

Indikasjon

Ingen synlige eller følbare tegn på venøs
sykdom

C0s

Telangiektasier eller retikulære vener

C1

Varikøse vener - skilles fra retikulære
vener med en diameter på 3 mm eller
mer

Tromboembolisme

Kronisk venøs svikt i henhold til CEAP

C2

C3

Venøst ødem

C4

Forandringer i hud og subkutant vev
C4a Pigmentering eller eksem
C4b Lipodermatosklerose eller atrophie
blanche

a)

b)

C5

Tilhelet venøst sår

C6

Aktivt venøst sår

Dype venetromboser, tilstander etter tromboser,
posttrombotisk syndrom

Merk:
1. D
 et er viktig å se på de ulike materialene i medisinske
kompresjonsstrømper (MKS): lett, medium, sterkt materiale.
Uttrykket "materiale" omfatter forskjellige tekstilegenskaper
hos MKS, som styrke, stivhet og elastisitet. Bruken av lett,
medium eller sterkt materiale er avhengig av pasientens
karakteristika (f.eks. kroppsvekt, ødem, alvorlighetsgrad av
venøs sykdom, mykt eller fast bindevev): Husk: Jo høyere
kroppsvekt og/eller større ødem og/eller mer alvorlig venøs
14 • medi produktkatalog

sykdom og/eller mykere bindevev - jo stivere materiale skal det
være i den medisinske kompresjonsstrømpen.
2. M
 SK i kompresjonsklasse 1 (CCL1) kan vurderes hos eldre
pasienter eller hos pasienter i en innledende behandlingsfase.
Det er som kjent enklere å ta av og på MKS i klasse 1,
sammenliknet med høyere kompresjonsklasser og man oppnår
dermed en bedre compliance.

mediven
for men
(1, 2)

mediven
plus
(1, 2, 3)

mediven
active
(1, 2)

mediven
forte
(2, 3)

circaid
juxtalite
(20 – 50 mmHg)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

mediven
comfort
(1, 2)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

medi produktkatalog • 15

Trinn 2: V
 urder pasientens spesifikke kriterier
Anbefaling - mediven® "strømpekompass":
ig
• Jo høyere kroppsvekt
tig, mindre alvorl
ek
rv
ve
O
l:
pe
m
Ekse
le
• Jo kraftigere ødem
→ sterkt materia
em
ød
tt
le
,
om
kd
sy
• Jo mer alvorlig venøs sykdom
• Jo mykere bindevev
→ Jo sterkere/stivere bør strømpematerialet være.
→ Allerede når ett kriterium er tilstede, kreves et sterkere materiale.
→ Vennligst merk! For lymfødem eller lipødem, bruk mediven flatstrikk.

Materiale

Light
(f.eks., mediven elegance)

Kriterier
1. Vekt
2. Ødem (venøst ødem)
3. Alvorlighetsgrad av sykdom
mediven sheer & soft
mediven elegance
mediven for men

Anbefalte mediven®
kompresjonsstrømper:
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Medium
(f.eks, mediven plus)

Strong
(f.eks, mediven forte)

mediven comfort
mediven plus
mediven active
mediven forte
medi produktkatalog • 17

mediven®
Elastisk
kompresjon
Kompresjonsstrømper er den ideelle start på en sunn
tilværelse for dine vener. De utgjør grunnbehandlingen
for pasienter med venelidelser. Sammen med en sunn
livsstil og økt bevissthet på venene dine, kan bruk av
kompresjon bremse opp utviklingen av venøse
sykdommer, eller til og med stoppe dem helt. Du vil
snart merke at mediven kompresjonsstrømper er bra
for deg og ditt velvære, samt at de er med på å
forbedre din livskvalitet.
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mediven – Elastisk kompresjon
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mediven – Elastisk kompresjon

Det er mange grunner
til å velge mediven®
Karakteristiske fordeler ved produktene.

Soft Elastic

Variety

Soft Elastic
Den nye strikketeknikken øker
brukskomforten og gir større frihetsfølelse
for tærne, og den lukkede tåen bidrar til
mindre trykk i området rundt forfoten.

Tekstilgaranti
Garantert lavallergen og lateksfri

Spesielle tiltak for å passe personlige
behov
Individuelt målsydde plagg for alvorlige
indikasjoner, uvanlige former eller
spesielle karakteristika.
Clima Comfort*
Reduserer svetting og forhindrer at huden
tørker ut. Dette oppnås gjennom patentert
strikketeknikk som sørger for hurtig
transport av varme og fuktighet. Slik kan
temperaturen reduseres gjennom hele
strømpen.
Clima Fresh
Teknologien som er integrert i medis
høyteknologigarn, garanterer deg en frisk
og hygienisk opplevelse, hele dagen
igjennom. Den naturlige luktnøytraliteten
er permanent. Clima Fresh hindrer
bakterier og mikroorganismer fra å
kolonisere mediven-kompresjonsplagget.
Perfect Fit
Aktive elastiske materialer som puster, og
høy kvalitetsfinish som sammen sikrer
pasientkomforten.

Alle mediven strømper er lateks-frie.
Instruksjoner for vask og stell
• Vask kompresjonsstrømpene daglig.
• mediven kompresjonsstrømper kan vaskes i vaskemaskiner
ved 40 °C på et finvask program.
• Bruk vaskemiddel uten blekemiddel. Ikke bruk tøymykner,
da det kan blokkere porene og bidra til at fibrene blir
matte.
• Kompresjonsstrømpene må ikke tørkes i sollys eller på en
radiator.
• De fleste mediven-modellene kan tørkes med
skåneprogrammet på tørketrommelen.
• Kompresjonsstrømpene må ikke renses, strykes eller
behandles med klor.
• Bruk mediven-vaskenettet for å vaske
kompresjonsstrømpene ekstra skånsomt.

*Clima Comfort
Komfort, vitenskapelig testet av det franske instituttet
IFTH. Testresultatene viser at Clima Comfort-teknologien
fra medi garanterer klimautveksling mellom huden og
strømpen. medi oppnådde enestående samlet poengsum
på 11 av 12 poeng.
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Den mest gjennomsiktige kompresjonsstrømpen fra
medi.
Passer til
• kvinner
• normal vekt
• ingen venøse ødemer
• fast bindevev
Fordel for deg
• Konkret salgsargument:
Oppleves av brukere som svært behagelige og tynne
kompresjonsstrømper. Godt alternativ når annen
medisinsk kompresjon ikke er aktuelt.
• Tilby kundene dine en moteriktig løsning for forebygging
av venøse sykdommer
Fordeler for kundene dine
• Ekstremt tynn, som motestrømper
• Myk og behagelig mot huden
• Tilgjengelig med åpen tå
Ytterligere fordeler
• Huden føles komfortabel hele året med
Clima Comfort
• Clima Fresh – alltid friske føtter
• Svært hudvennlig – kvalitet testet etter
Oeko-Tex Standard 100
• Tilgjengelig i 15-20 mmHg og 20-30 mmHg

Materiale

light
Kompresjon

15 – 20 mmHg,
20 – 30 mmHg
Produktfordeler
Tynn strømpe for forebygging av
venøse sykdommer.

Clima Comfort

Clima Fresh

Geprüft auf Schadstoffe.
Testé substances nocives.
Testato per sostanze nocive.
Control de sustancias nocivas.
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Farger
Varen er tilgjengelig i følgende
farger.
S = Standard
Natural
S

Ebony
S
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mediven sheer & soft®

mediven sheer & soft®
Den mest gjennomsiktige kompresjonsstrømpen fra
medi.
Prøv et av de store fremskrittene innen kompresjonsbehandling. mediven sheer & soft tar komfort til et helt nytt
nivå. Likevel er disse kompresjonsstrømpene så tynne at
det kun er du som vet at de er medisinske kompresjonsstrømper.
Indikasjoner*
• Åreknuter
• Primære eller sekundære åreknuter
• Åreknuter under graviditet
• Kronisk venøs svikt: C0s til C2 i henhold til CEAP
• Tromboseprofylakse til mobile pasienter
• Overfladisk tromboflebitt eller tilstander etter behandlet
flebitt

Attraktivt toppbånd

*	Valget av den optimale kompresjonsstrømpen avhenger av indikasjonen og
de individuelle behovene til pasientene.

Knestrømpe

Strømpebukse

Åpen tå – detalj
24 • mediven – Elastisk kompresjon • medi produktkatalog

Varianter

AD

AD pte.

AG

AG pte.

kne

kne kort

lår

lår kort

15 – 20 mmHg

Artikkelnr.

O140x11–7

O147x11–7

O161x11–7

O151x11–7

20–30 mHg

Artikkelnr.

O240x11–7

O247x11–7

O261x11–7

O251x11–7

AT

AT pte.

strømpebukse

strømpebukse
kort

Varianter

15 – 20 mmHg

Artikkelnr.

O110x11–7

O117x11–7

20–30 mHg

Artikkelnr.

O210x11–7

O217x11–7

Standard varianter

Skostørrelse

35 – 42

Lukket tå er standard, kan bestilles med åpen tå.
Materialsammensetting
Elastan (EL)

Polyamid (PA)

44 %

56 %

Vaskeanvisning
Wash-and-wear     
Egnet for vask i vaskemaskin og tørking i tørketrommel

Måleskjema mediven sheer & soft
Størrelse
cG

Omkrets i cm
I

II

III

IV

V

VI

VII

42 – 57

45–61,5

49–66,5

52 – 73

56 – 79

60–84,5

64–87,5

cD

26–33,5

28 – 37

30 – 40

32 – 43

33,5–46,5

35,5–49,5

37,5–52,5

cC

28–35,5

30 – 39

32,5–42

35 – 45

37–48,5

39,5–51,5

41,5–54,5

cB

18 – 20

20,5–22,5

23 – 25

25,5–27,5

28 – 30

30,5–33

33,5–36

Lengde
Knestrømpe, kort:
Knestrømpe , standard:

34–38 cm

Lårstrømpe/strømpebukse kort:

62–71 cm

39–44 cm

Lårstrømpe/strømpebukse
standard:

72–83 cm
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mediven sheer & soft
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Myk, lekker og transparent kompresjonsstrømpe
Passer til
• kvinner
• normal vekt
• lette venøse ødemer
• fast bindevev
Fordeler for deg
• Kombinasjonen av moteriktig design og trygg medisinsk
effekt gjør det enkelt for deg å få nye kunder/brukere.
• Å kunne tilby moderne og attraktive kompresjonsplagg
styrker ditt image som oppdatert fagperson.
• Tilby dine kunder fordelen med et bredt sortiment som
kan bidra til økt mersalg.
Fordeler for kundene dine
• Et svært elastisk strikkegarn som gir lav følelse av trykk,
men likevel full medisinsk kompresjonseffekt.
• Perfekt passform og brukerkomfort (1. plass i ECOM*
studien)
• 10 etablerte standardfarger, samt 2 motefarger som
skifter en gang i året
• Ideell for kvinner som stiller krav til kvalitet og utseende
• Kan bestilles med kompresjon i buksetoppen
Ytterligere fordeler
• Dermatologisk testet – egnet for sensitiv / atopisk hud**
• Mest populære kompresjonsplagg blant alle produktene
som ble testet i en sluttforbrukerstudie**
• Soft Elastic gir tærne mer frihet
• Huden føles komfortabel hele året med
Clima Comfort (testet av IFTH ***)
• Clima Fresh – alltid friske føtter
• Svært hudvennlig – kvalitet testet etter
Oeko-Tex Standard 100
*	cf. Elste F. (Deutsches Zentrum für Medizinmarketing, Duale Hochschule
Baden-Württemberg), ECOM Studie. Frankfurt am Main, 2012.
**	cf. Ben Ammar, F. (Dermscan): Clinical evaluation of the skin compatibility of
a medical device - application testing realized under dermatological control,
Tunis 2012 / 2013.
***	c f. Institut Francais du textile et de l'habillement (IFTH), Clima Comfort Test.
Villeneuve-d'Ascq, 2010.

Materiale

light
Kompresjon

CCL 1, 2
Produktfordeler
Den elegante strømpen med mange moteriktige
farger og stiler.

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Soft Elastic

Variety

Geprüft auf Schadstoffe.
Testé substances nocives.
Testato per sostanze nocive.
Control de sustancias nocivas.
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Farger
Varen er tilgjengelig i følgende farger.
S = Standard
M = Målsydd
Trendfarger er tilgjengelige.

Svart

Rosé

Anthracite

Bronze

Navy

Beige

Cashmere

medi Magenta****

Caramel

Hvit****

S+M

S+M

S+M

S+M

Tilgjengelig med glitrende Swarovski® krystaller.*****

S+M

S+M

S+M

S+M

S+M

S+M

****Opptil 10 dagers levering.

*****Swarovski® is a registered trademark of Swarovski AG.
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mediven elegance®

mediven elegance®
Myk, lekker og transparent kompresjonsstrømpe
Indikasjoner*
• Åreknuter
• Primære eller sekundære åreknuter
• Åreknuter under graviditet
• Ekstra støtte ved skleroterapi
• Kronisk venøs svikt: C0s til C2 i henhold til CEAP
• Tromboseprofylakse til mobile pasienter
• Overfladisk tromboflebitt eller tilstander etter
behandlet flebitt
*

Valget av den optimale kompresjonsstrømpen avhenger av
indikasjonen og de individuelle behovene til pasientene.

Lårstrømpe (AG) med platinumtoppbånd

Strømpebukse (AT)

Toppbånd sensitive

Knestrømpe (AD) med myk vrangbord
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Varianter

AD

AD pte.

AG

AG pte.

AG / TBp

AG pte. / TBp

kne

kne kort

lår

lår kort

lår med
toppbånd

lår kort
med toppbånd

Klasse 1

Artikkelnr.

0140x11–7

0147x11–7

0160x11–7

0150x11–7

016Hx11–7

015Hx11–7

Klasse 2

Artikkelnr.

0240x11–7

0247x11–7

0260x11–7

0250x11–7

026Hx11–7

025Hx11–7

AT

AT pte.

AT / U

AT / U pte.

strømpebukse

strømpebukse
kort

strømpebukse
for gravide

strømpebukse
for gravide kort

Typer

Klasse 1

Artikkelnr.

0110x11–7

0117x11–7

0120x11–7

0127x11–7

Klasse 2

Artikkelnr.

0210x11–7

0217x11–7

0220x11–7

0227x11–7
Se siste side for artikkelnumre

Standard varianter
Standard

Størrelser I–VII,
Lengde, normal og kort
Toppbånd med normal eller ekstra vidde på låret.

Målsydd

Tilgjengelig

Spesielle versjoner

Tilgjengelig, se side 53

Avslutning proksimalt

AD, vrangbord.
AF og AG, vrangbord eller toppbånd.
Toppbånd platinum (TBp) er standard, toppbånd
basic (TBb), extra (TBe) og sensitive (TBs) kan
bestilles.

Kile

AT-komfortkile
AT / U med lukket buksetopp

Fot

Med åpen eller lukket tå
Universal fotstørrelse, skostørrelse 36–43

Materialsammensetting
Elastan (EL)

Polyamid (PA)

CCL 1

34 %

66 %

CCL 2

39 %

61 %

Vaskeanvisning
Wash-and-wear     
Egnet for vask i vaskemaskin og tørking i tørketrommel
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Den elegante kompresjonsstrømpen.
Passer til
• menn
• normal vekt
• ingen / lette venøse ødemer
• også ved mykt bindevev
Fordeler for deg
• Vinneren av iF product-designprisen fra 2011
• Kundene er fornøyde og vil fortsette å komme
tilbake, takket være den perfekte passformen og at
den er lett å ta av og på.
• De klassiske, moderne fargene – grå, marine, brun og
svart – oppfyller et bredt spekter av kundenes
ønsker.

Materiale

light
Kompresjon

CCL 1, 2
Produktfordeler
Herresokk i moteriktig Business
Rib-design.

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Fordeler for kundene dine
• Behagelig og konstant kompresjon, hele dagen
• Anatomisk formet tådel gir perfekt passform. Tydelig
markering av høyre og venstre fot.
• Moteriktig kompresjonsstrømpe med Business
Rib-design og fire stilige farger.
Ytterligere fordeler
• Mykt, glatt og smidig kompresjonsmateriale som gir
en god følelse og passform
• Huden føles komfortabel hele året med
Clima Comfort (testet av IFTH)
• Clima Fresh over hele foten gir en frisk følelse døgnet
rundt.
• Svært hudvennlig – kvalitet testet etter
Oeko-Tex Standard 100

Geprüft auf Schadstoffe.
Testé substances nocives.
Testato per sostanze nocive.
Control de sustancias nocivas.
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Farger
Varen er tilgjengelig i følgende
farger.
S = Standard
Svart
S

Anthracite
S

Navy
S

Brun
S
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mediven®
for men

mediven®
for men
Den elegante kompresjonsstrømpen.
Indikasjoner*
• Primære og sekundære åreknuter
• Kronisk venøs svikt: C0s til C3 i henhold til CEAP
• Tromboseprofylakse til mobile pasienter
• Overfladisk tromboflebitt eller tilstander etter
behandlet flebitt
*

Valget av den optimale kompresjonsstrømpen avhenger av
indikasjonen og de individuelle behovene til pasientene.

Knestrømpe (AD)

Ekstra bred vrangbord

Anatomisk formet fot med markeringer
for høyre og venstre
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mediven for men
Varianter

AD

AD pte.

kne

kne kort

Klasse 1

Artikkelnr.

3A40x11–7

3A47x11–7

Klasse 2

Artikkelnr.

3B40x11–7

3B47x11–7

Se siste side for artikkelnumre

Standard varianter
Standard

Størrelse I–VII,
normal og kort lengde

Spesielle versjoner

Ikke tilgjengelig

Avslutning proksimalt

AD vrangbord

Fot

Lukket tå
Skostørrelse 39–46

Materialsammensetting
Elastan (EL)

Polyamid (PA)

CCL 1

23 %

77 %

CCL 2

29 %

71 %

Vaskeanvisning
Wash-and-wear     
Egner seg til vask i vaskemaskin og tørking i tørketrommel
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Kompresjonsstrømpen som føles ekstra myk mot
huden.
Passer til
• kvinner
• normal vekt*
• lette til alvorlige venøse ødem*
• fast bindevev
Fordeler for deg
• Økt kunde-compliance med ekstra myk
strikkedesign som er enkel å ta av og på
• Svært behagelig brukerkomfort som egner spesielt
til eldre
• Dobbeltstrikket såle, ekstra behagelig ved gange
Fordeler for kundene dine
• Optimal komfort på grunn av det svært myke stoffet
• Enkel håndtering for daglig av- og påkledning
• Inneholder lanolin** som gir effektiv hudpleie
• Perfekt figur med komfort buksetopp
• 8 etablerte standardfarger, samt 2 motefarger som
skifter en gang i året
Ytterligere fordeler
• Myk, elastisk og slitesterk skrittkile
• Huden føles komfortabel hele året med
Clima Comfort (testet av IFTH)
• Clima Fresh – alltid friske føtter
• Svært hudvennlig – kvalitet testet etter
Oeko-Tex Standard 100
*	Bruk mediven comfort til pasienter med normal vekt. Ved overvekt og
ved alvorlige ødemer, anbefaler medi et stivere/sterkere materiale.
** Naturlig stoff for behandling av tørr og ru hud, og som har mange 		
bruksområder, for eksempel innen baby- og barnepleie. Pleiende 		
beskyttelsesvirkning opprettholdes selv etter100 vask.

Materiale

medium
Kompresjon

CCL 1, 2
Produktfordeler
Lett å bruke på grunn av enkel
av- og påtrekking.

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Geprüft auf Schadstoffe.
Testé substances nocives.
Testato per sostanze nocive.
Control de sustancias nocivas.
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Farger
Varen er tilgjengelig i følgende
farger.
S = Standard
M = Målsydd
Trendfarger er tilgjengelige.
Svart
S+M

Antracite
S+M

Navy
S+M

Cashmere
S+M

Caramel
S+M

Tilgjengelig med glitrende
Swarovski® krystaller.****

Rosé***
S+M

Bronze***
S+M

Beige***
S+M

***Opptil 10 dagers levering.
****Swarovski® is a registered trademark
of Swarovski AG.
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mediven®
comfort

mediven®
comfort
Kompresjonsstrømpen som føles ekstra myk mot
huden.
Indikasjoner*
• Åreknuter
• Primære eller sekundære åreknuter
• Åreknuter under graviditet
• Ekstra støtte ved skleroterapi
• Etter åreknute-kirurgi
• Kronisk venøs svikt: C0s til C4 i henhold til CEAP
• Tromboseprofylakse til mobile pasienter
• Overfladisk tromboflebitt eller tilstander etter
behandlet flebitt
• Dype venetromboser, tilstander etter tromboser,
posttrombotisk syndrom
*

Komfortabel buksetopp

Valget av den optimale kompresjonsstrømpen avhenger av
indikasjonen og de individuelle behovene til pasientene.

Dobbeltstrikket komfortsåle

Silikontoppbånd
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Varianter åpen tå

AD

AD pte.

AG / NoB

AG pte. / NoB

AT

AT pte.

kne

kne kort

lår med
toppbånd

lår kort
med toppbånd

strømpebukse

strømpebukse
kort

Klasse 1

Artikkelnr.

Z540x01–7

Z547x01–7

Z569x01–7

Z559x01–7

Z510x01–7

Z517x01–7

Klasse 2

Artikkelnr.

Z640x01–7

Z647x01–7

Z669x01–7

Z659x01–7

Z610x01–7

Z617x01–7

AD

AD pte.

AG / NoB

AG pte. / NoB

AT

AT pte.

kne

kne kort

lår
med toppbånd

lår kort
med toppbånd

strømpebukse

strømpebukse
kort

Varianter lukket tå

Klasse 1

Artikkelnr.

Z540x11–7

Z540x11–7

Z569x11–7

Z559x11–7

Z510x11–7

Z517x11–7

Klasse 2

Artikkelnr.

Z640x11–7

Z640x11–7

Z669x11–7

Z659x11–7

Z610x11–7

Z617x11–7

Se siste side for artikkelnumre

Standard varianter
Standard

Størrelse I–VII,
normal og kort lengde
Toppbånd normal og ekstra vidde

Målsydd

Tilgjengelig

Spesielle versjoner

Tilgjengelig, se side 53

Avslutning proksimalt

AD, vrangbord.
AG, silikontoppbånd.
Toppbånd med silikonnupper (NoB) er
standard, multifunksjons toppbånd (MfB),
silikontoppbånd med nupper og motiv (NoM)
eller Sensitive toppbånd (SeB) kan bestilles.

Kile

AT komfortkile

Fot

Med åpen eller lukket tå
Universal fotstørrelse, skostørrelse 36–43

Materialsammensetting
Elastan (EL)

Polyamid (PA)

CCL 1

32 %

68 %

CCL 2

35 %

65 %

Vaskeanvisning
Wash-and-wear     
Egnet for vask i vaskemaskin og tørking i tørketrommel
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mediven comfort
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Velprøvet og klassisk kompresjonsstrømpe for både
kvinner og menn.
Passer til
• kvinner / menn
• normal vekt / overvekt
• lette til mer alvorlige venøse ødemer
• også til mykt bindevev
Fordeler for deg
• Pålitelig kompresjon til en stor målgruppe og til mange
indikasjoner
• Passer til både kvinner og menn, er ikke gjennomsiktig
og finnes i mange varianter
• Tilfredsstiller individuelle pasientbehov med et bredt
sortiment, ideell også for sensitive og store lår
Fordeler for kundene dine
• Pålitelig og god tilpasning rundt hæl og vrist, behagelig
formet forfot og bred vrangbord under kneet
• Dekker dine pasienters allsidige behov
• Utmerket holdbarhet på grunn av slitesterkt materiale
• 10 etablerte standardfarger, samt 2 motefarger som
skifter en gang i året
Ytterligere fordeler
• Maxi buksetopp som standard
• Dermatologisk testet* og bevist å være komfortabel
også for de som er utsatt for allergiske reaksjoner eller
har sensitiv hud
• Patentert Clima Fresh system
• mediven plus har silikon toppbånd med nupper (TBb)
• Kan bestilles med kompresjon i buksetopp
• Hudvennlig og testet til Øko Tex Standard 100
*

cf. Ben Ammar, F. (Dermiscan): Klinisk evaluering av kompresjonsstrømpers
påvirkning på hudkompabilitet - test utført under dermatologisk kontroll,
Tunis 2012 / 2013.

Materiale

medium
Kompresjon

CCL 1, 2, 3
Produktfordeler
Strømpen du kan stole på hver dag.

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Geprüft auf Schadstoffe.
Testé substances nocives.
Testato per sostanze nocive.
Control de sustancias nocivas.
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Farger
Varen er tilgjengelig i følgende
farger.
S = Standard
M = Målsydd
Trendfarger er tilgjengelige.
Svart
S+M

Antracite
S+M

Navy
S+M

Cashmere
S+M

Caramel
S+M

Rosé
S+M

Tilgjengelig med glitrende
Swarovski® krystaller.**

Bronze
S+M

Beige
S+M

medi Magenta*
S+M

Hvit*
S+M

**Swarovski® is a registered trademark of
Swarovski AG.

*Opptil 10 dagers levering.
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mediven plus®

mediven plus®
Velprøvet og klassisk kompresjonsstrømpe for
både kvinner og menn.
Indikasjoner*
• Åreknuter
• Primære eller sekundære åreknuter
• Åreknuter under graviditet
• Ekstra støtte ved skleroterapi
• Etter åreknute-kirurgi
• Kronisk venøs svikt: C0s til C5 i henhold til CEAP
• Tromboseprofylakse til mobile pasienter
• Overfladisk tromboflebitt eller tilstander etter
behandlet flebitt
• Dype venetromboser, tilstander etter tromboser,
posttrombotisk syndrom

Kompresjonsstrømpe ankellengde

*	Valget av den optimale kompresjonsstrømpen avhenger av
indikasjonen og de individuelle behovene til pasientene.

Plus-hæl og såleforsterkning

Maxi-trusetopp som standard
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Varianter

AD

AD pte.

AG / TBb

AG / TBb pte. AT

AT + maxi panty top

AT pte.

kne

kne kort

lår med
toppbånd

lår med
toppbånd,
kort

strømpebukse med
maxi panty top

strømpebukse,
kort

strømpebukse

Klasse 1

Artikkelnr. 4A40x01–7 4A47x01–7 4A61x01–7 4A51x01–7

4A10x01–7 4AZ0x01–7

4A17x01–7

Klasse 2

Artikkelnr. 4B40x01–7 4B47x01–7 4B61x01–7 4B51x01–7

4B10x01–7 4BZ0x01–7

4B17x01–7

Klasse 3

Artikkelnr. 4C40x01–7 4C47x01–7 4C61x01–7 4C51x01–7

4C10x01–7 4CZ0x01–7

4C17x01–7

Varianter

ATE

ATE pte.

AT / U

AT / U pte.

CT

BT

ettbens
strømpebukse

ettbens
strømpebukse, kort

strømpebukse
for gravide

strømpebukse
for gravide,
kort

capri-shorts

leggings

høyre

høyre

skreddersydd

skreddersydd

venstre

venstre

Klasse 1

Artikkelnr. 4AE3x01–7 4AE2x01–7 4AV3x01–7 4AV2x01–7 4A20x01–7

4A27x01–7

Klasse 2

Artikkelnr. 4BE3x01–7 4BE2x01–7 4BV3x01–7 4BV2x01–7 4B20x01–7

4B27x01–7

Klasse 3

Artikkelnr. 4CE3x01–7 4CE2x01–7 4CV3x01–7 4CV2x01–7 4C20x01–7

4C27x01–7

Varianter

Klasse 1

Artikkelnr.

Klasse 2

Artikkelnr.

Klasse 3

Artikkelnr.

ET

AT / H

sykkelbukse

strømpebukse strømpebukse lår
for menn
for menn, kort med hoftefeste

målsydd

AT / H pte.

AG

AG pte.

lår
med hoftefeste, kort

høyre

venstre

høyre

venstre

4A30x01–7

4A37x01–7

4A63x01–7

4A62x01–7

4A53x01–7

4A52x01–7

4B30x01–7

4B37x01–7

4B63x01–7

4B62x01–7

4B53x01–7

4B52x01–7

4C30x01–7

4C37x01–7

4C63x01–7

4C62x01–7

4C53x01–7

4C52x01–7

Standard varianter
Standard størrelser

størrelse I – VII
Lengde normal og kort
Toppbånd normal og ekstra vidde

Målsydd

Tilgjengelig

Spesielle versjoner

Tilgjengelig, se side 53

Avslutning proksimalt

AD, trikot vrangbord
AF og AG, silikon toppbånd med nupper TBb

Skrittkile

AT, størrelse I – III liten kile i skrittet
størrelse IV – VII smal skrittkile, opp til livet bak,
maxi panty top
AT / U med lukket panty top
AT / H med horisontal gylf

Fot

Med åpen eller lukket tå
En universell fotlengde, skostørrelse 36 – 43.
Kan bestilles med ekstra fotlengde fra 1 – 7 cm.

Materialsammensetting
Elastan (EL)

Polyamid (PA)

CCL 1

25 %

75 %

CCL 2

31 %

69 %

CCL 3

37 %

63 %

Vaskeanvisning
Wash-and-wear     
Egnet for vask i vaskemaskin og tørking i tørketrommel
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mediven plus
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Den robuste kompresjonsstrømpen.
Passer til
• menn (kvinner)
• normal vekt / overvekt
• lette til mer alvorlige venøse ødemer
• også til mykt bindevev
Fordeler for deg
• Overbeviser den nye målgruppen av fysisk aktive
menn som ser etter en diskret kompresjonsstrømpe
• Ekstra salgsfordel på grunn av den unike
strikketeknikken
• Beste evaluering i kategorier som diskret utseende,
myk følelse, brukskomfort, i iCONSULT-studien*
• Vinneren av iF product-designprisen fra 2013

Materiale

strong
Kompresjon

CCL 1, 2
Product benefits
Den slitesterke og komfortable
herrestrømpen.

Clima Comfort

Fordeler for kundene dine
• Avlastning av trykk på grunn av en søm ved tærne
som du ikke merker
• Egnet til hverdagsbruk på grunn av det robuste og
slitesterke materialet
• Utrolig myk med sporty komfortsåle samt bred
vrangbord
Ytterligere fordeler
• Huden føles komfortabel hele året med Clima
Comfort (testet av IFTH)
• Svært hudvennlig – kvalitet testet etter
Oeko-Tex Standard 100
*	cf. iCONSULT Forschung & Consulting GmbH, Usage & Attitude-Studie
Venenbeschwerden. München, 2011.

Perfect Fit

Geprüft auf Schadstoffe.
Testé substances nocives.
Testato per sostanze nocive.
Control de sustancias nocivas.
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Farger
Varen er tilgjengelig i følgende
farger.
S = Standard
Svart
S

Antracite
S

Navy
S

Brun
S

Hvit*
S
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mediven active®

mediven active®
Den robuste kompresjonsstrømpen.
Indikasjoner*
• Åreknuter
• Primære eller sekundære åreknuter
• Kronisk venøs svikt: C0s til C4 i henhold til CEAP
• Tromboseprofylakse til mobile pasienter
• Overfladisk tromboflebitt eller tilstander etter
behandlet flebitt
• Dype venetromboser, tilstander etter tromboser,
posttrombotisk syndrom
*

Knestrømpe (AD)

Valget av den optimale kompresjonsstrømpen avhenger av
indikasjonen og de individuelle behovene til pasientene.

Søm du ikke merker ved tærne

Frottè såle
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mediven active
Varianter

AD

AD pte.

kne

kne kort

Klasse 1

Artikkelnr.

3540x11–7

3547x11–7

Klasse 2

Artikkelnr.

3640x11–7

3647x11–7

Se siste side for artikkelnumre

Standard varianter
Standard

Størrelse I–VII,
normal og kort lengde

Spesielle versjoner

Ikke tilgjengelig

Avslutning proksimalt

AD vrangbord

Fot

Lukket tå
Skostørrelse 38–48

Materialsammensetting
Elastan (EL)

Polyamid (PA)

CCL 1

10 %

90 %

CCL 2

11 %

89 %

Vaskeanvisning
Wash-and-wear     
Egnet for vask i vaskemaskin og tørking i tørketrommel
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Den sterkeste og stiveste rundstrikkede
modellen.
Passer til
• kvinner / menn
• normal vekt / kraftig overvekt
• lette til mer alvorlige venøse ødemer
• også til mykt bindevev

Materiale

strong
Kompresjon

CCL 2, 3
Produktfordeler
Den sterke strømpen for
alvorlige indikasjoner.

Fordeler for deg
• Sikker og pålitelig behandling, selv for alvorlige
indikasjoner
Fordeler for kundene dine
• Maksimal trykkstabilitet og stivhet (høyt
arbeidstrykk for dyp funksjonell effekt)
• Svært slitasjesterkt og sømløst materiale for optimal
brukerkomfort
• 8 etablerte standardfarger, samt 2 motefarger som
skifter en gang i året
Ytterligere fordeler
• Myke og ekstra brede vrangborder gir god komfort
• Clima Fresh over hele benet gir en frisk følelse
døgnet rundt.
• Hudvennlig – kvalitet testet etter
Oeko-Tex Standard 100

Clima Fresh

Variety

Perfect Fit

Geprüft auf Schadstoffe.
Testé substances nocives.
Testato per sostanze nocive.
Control de sustancias nocivas.
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Farger
Varen er tilgjengelig i følgende
farger.
S = Standard
M = Målsydd
Trendfarger er tilgjengelige.
Svart
S+M

Antracite
S+M

Navy
S+M

Cashmere
S+M

Caramel
S+M

Tilgjengelig med glitrende
Swarovski® krystaller.**

Rosé*
S+M

Bronze*
S+M

Beige*
S+M

* Opptil 10 dagers levering.
**Swarovski® is a registered trademark of
Swarovski AG.
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mediven® forte

mediven®
forte
Den sterkeste rundstrikkede modellen.
Indikasjoner*
• Åreknuter
• Primære eller sekundære åreknuter
• Åreknuter under graviditet
• Ekstra støtte ved skleroterapi
• Etter åreknute-kirurgi
• Kronisk venøs svikt: C0s til C5 i henhold til CEAP
• Tromboseprofylakse til mobile pasienter
• Overfladisk tromboflebitt eller tilstander etter
behandlet flebitt
• Dype venetromboser, tilstander etter tromboser,
posttrombotisk syndrom
*

Knestrømpe (AD) med åpen tå

Valget av den optimale kompresjonsstrømpen avhenger av
indikasjonen og de individuelle behovene til pasientene.

Lårstrømpe (AG) med åpen tå

Åpen tå – detalj
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Varianter

AD

AD pte.

AG / NoB

AG pte. / NoB AG

AG pte.

kne

kne kort

lår

lår kort

lår
med hoftefeste

lår med hoftefeste, kort

høyre

høyre

venstre

venstre

Klasse 2 Artikkelnr. F240x01–7

F247x01–7

F260x01–7

F250x01–7

F263x01–7 F262x01–7

F253x01–7

F252x01–7

Klasse 3 Artikkelnr. F340x01–7

F347x01–7

F360x01–7

F350x01–7

F363x01–7 F362x01–7

F353x01–7

F352x01–7

Varianter

AT

ATE

AT pte.

AT / U

strømpebukse

strømpebukse
med ett
ben

strømpebukse, kort

Klasse 2 Artikkelnr. F210x01–7
Klasse 3 Artikkelnr. F310x01–7

målsydd

F217x01–7
F317x01–7

BT

CT

ET

AT / H

AT / H pte.

graviditets- leggings
strømpe
bukse

caprishorts

sykkels
bukse

strømpebukse
for menn

strømpebukse
for menn,
kort

målsydd

målsydd

målsydd

målsydd

målsydd

målsydd

Standard varianter
Standard

Størrelser I–VII,
Lengde, normal og kort,
Toppbånd, normal og ekstra vidde

Målsydd

Tilgjengelig

Spesiell versjon

Tilgjengelig, se side 53

Avslutning proksimalt

AD, trikot vrangbord
AF og AG, trikot vrangbord eller
silikon toppband med nupper TBb

Skrittkile

AT, størrelse I – III liten kile i skrittet
størrelse IV – VII smal skrittkile, opp til livet bak,
AT / U med lukket pantytop
AT / H med horisontal gylf

Fot

Åpen tå
Valg av 2 fotlengder:
Kort fot, skostørrelse 36 – 38,
Normal fot, skostørrelse 38 – 43.
Kan bestilles med ekstra fotlengde fra 1 – 7 cm.

Materialsammensetting
Elastan (EL)

Polyamid (PA)

CCL 2

21 %

79 %

CCL 3

26 %

74 %

Vaskeanvisning
Wash-and-wear     
Egnet for vask i vaskemaskin og tørking i tørketrommel

medi produktkatalog • mediven – Elastisk kompresjon • 49

mediven – Elastisk kompresjon

mediven forte

mediven®
Spesialmodeller i det
rundstrikkete
sortimentet
Spesialmodeller er varianter av artiklene som er
tilgjengelig i mediven standard-sortiment. Denne
oversikten hjelper deg til å finne den riktige tilleggsdetaljen som gjør standard strømpen perfekt.
Spesialmodellene tar hensyn til individuelle behov hos
pasienter med venøse lidelser og gjør det mer
behagelig å bruke kompresjon. Fornøyde brukere gir
bedre kompresjonsbehandling!
Bruk av spesialmodeller øker sjansene for at kundene
blir så fornøyd at de kommer tilbake.
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Spesialmodeller i det
rundstrikkede utvalget
Åpen tå
Indikasjoner
• For kunder med ekstra varme føtter
• For kunder som ofte tar på seg en ekstra strømpe
• For kunder med diabetes (mikrosirkulasjonssykdom)

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Målsydd

Standard

Standard

Standard

Standard

Ved spesialtilpasninger

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Lukket tå
• En fotstørrelse for mediven plus, elegance og comfort
• skostørrelse 36-43
• T o fotstørrelser for mediven forte
liten fot opp til 23 cm, skostørrelse 36 – 38 .
stor fot fra 24 cm, skostørrelse 39 – 43.

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Målsydd

Standard

Standard

Standard

Standard

spesialtilpasninger

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Anatomisk tå
Indikasjoner
• Kunder som er hypersensitive i tåområdet
• Egner seg spesielt godt til smale sko

mediven elegance

mediven
plus

mediven comfort

mediven forte

Standard

mit Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Målsydd

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ved spesialtilpasninger

–

–

–

–
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Myk tå
Indikasjoner
• For pasienter som klager over hypersensitivitet i tåregionen
(f.eks. hammertå). Den myke tuppen presser ikke på tærne.
• Spesielt myke masker
• Flat og elastisk søm

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Standard

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Målsydd

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ved spesialtilpasninger

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Plush fot
Tilgjengelig i AD, AG og AT- varianter
Indikasjoner
• For kunder med trykkømfindtelige føtter

Standard

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

–

–

Ekstrakostnader

–

Målsydd

–

–

Ekstrakostnader

–

Ved spesialtilpasninger

–

–

–

–

Hallux valgus-strømpe med tådel som er delt inn i to deler
Fordel
• Den todelte tådelen gir tærne mer bevegelsesfrihet og avlaster
trykket på den «kritiske» tåballregionen.

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Standard

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

–

Ekstrakostnader

Målsydd

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

–

Ekstrakostnader
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Strømpebukse med kompresjon i buksetoppen
Indikasjoner
• Stor omkrets rundt hofter og mage, mykt bindevev, svake
magemuskler
• Blodpropp i bekkenvene, lymfødem, lipødem og lipolymfødem

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Standard

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

–

–

Målsydd

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

–

Ekstrakostnader

Strømpebuksetopp, høyere / lavere
Indikasjoner, høyere
• Stor bak
• Stor mage
Indikasjoner, lavere
• Liten bak

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Standard

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

–

–

Målsydd

Ingen ekstrakostnader

Ingen ekstrakostnader

–

Ingen ekstrakostnader

Ved spesialtilpasninger

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

–

Ekstrakostnader

Strømpebuksetopp foran / bak, høyere / lavere
Indikasjoner, høyere foran eller lavere bak
• Liten bak, stor mage
Indikasjoner, lavere foran eller høyere bak
• Stor bak, liten mage
Merk: Maks. 9 cm lavere eller høyere

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

–

–

Målsydd

Ingen ekstrakostnader

Ingen ekstrakostnader

–

Ingen ekstrakostnader

Ved spesialtilpasninger

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

–

Ekstrakostnader

Standard

54 • mediven – Elastisk kompresjon • medi produktkatalog

mediven – Elastisk kompresjon

Strømpebukse med åpent skritt
Indikasjoner
• Alvorlig begrenset bevegelsesfrihet
• Inkontinente pasienter
• Pasienter med faste katetre
• Gynekologiske mykoser

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Standard

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

–

–

Målsydd

Ingen ekstrakostnader

Ingen ekstrakostnader

–

Ingen ekstrakostnader

Ved spesialtilpasninger

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

–

Ekstrakostnader

Strømpebukse med stomiåpning
Indikasjoner
• Stomipasienter
Merk
• Kle først på strømpebuksen, merk deretter av stomiåpningen.
Send oss deretter strømpebuksen, så vi kan lage hullet. På denne
måten vil stomiåpningen være i riktig posisjon.
• Ta med en «mal» ved gjensalg
mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Standard

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

–

Målsydd

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ved spesialtilpasninger

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Ekstrakostnader

Strømpebukse med ett bein
Indikasjoner
• Som et alternativ til hoftefeste eller toppbånd
• For proksimale tromboser

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Standard

–

Ekstrakostnader

–

–

Målsydd

–

Ekstrakostnader

–

Ekstrakostnader

* Ekstra kostnadsregler basert på pris-AG med trikotkant.
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Hoftefeste
Indikasjoner
• Koniske lår
• Svært myke lår
• Allergiske pasienter (alternativ for silikonbelagt toppbånd)

Standard

mediven elegance

mediven plus*

mediven comfort

mediven forte*

–

Ekstrakostnader

–

Ekstrakostnader

Målsydd

–

Ekstrakostnader

–

Ekstrakostnader

Ved spesialtilpasninger

–

Ekstrakostnader

–

Ekstrakostnader

* Ekstra kostnadsregler basert på pris-AG med trikotkant.

Silikon Topband (NoB), Silikon Topband med motiv (NoM),
Multifunksjons Topband (MfB), Sensitive Topband (SeB)
tilgjengelig for mediven comfort og mediven forte
Fordeler
• Attraktivt og komfortabelt strømpefeste
• Alternativ til hoftefeste
• Sensitivt toppbånd for feste av strømper til sensitiv hud

Topband basic (TBb), Topband extra (TBe), Topband platinum
(TBp), Topband sensitive (TBs)

Multifunksjonstoppbånd (MfB)

Silikontoppbånd
(NoB)

Silikontoppbånd
med motiv (NoM)

Sensitive toppbånd
(SeB)

Toppbånd platinum

Toppbånd basic

Toppbånd extra

Toppbånd sensitive

Tilgjengelig for mediven elegance og mediven plus
Toppbånd platinum: Tynt toppbånd belagt med lavallergen
platina silikon, blondemotiv.
Toppbånd sensitive: Ekstra pustende og spesielt egnet for
sensitiv hud, blondemotiv.
Toppbånd extra: Stabilt silikon toppbånd med nupper og motiv.
Toppbånd basic: Stabilt toppbånd i nøytral design for menn og
kvinner, med silikon nupper.
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Strømpeholder
Justerbar strømpeholder med 2 eller 4 stropper. Kan brukes til
alle typer strømper.
• Størrelser for stropper i en side:
1 liv 80–90 cm, 2 liv 95–105 cm, 3 liv 110–120 cm
• Størrelser for stropper i begge sider:
1 liv 80–90 cm, 2 liv 95–105 cm, 3 liv 110–120 cm

Metervare (1 m, 5 m)
Kan bestilles ved behov!
Silikontoppbånd (NoB)
Silikontoppbånd med motiv (NoM)
Multifunksjonstoppbånd (MfB)
Sensitive-toppbånd (SeB)

Multifunksjonstoppbånd (MfB)

Silikontoppbånd
(NoB)

Silikontoppbånd
med motiv (NoM)

Sensitive-toppbånd
(SeB)

Toppbånd platinum

Toppbånd basic

Toppbånd extra

Toppbånd sensitive

Toppbånd platinum (TBp)
Toppbånd sensitive (TBs)
Toppbånd extra (TBe)
Toppbånd basic (TBb)
I alle farger, innhold: silikon, polyamid, polyester, elastan
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mediven®
Kilevarianter
Kilene er strikket inn i skrittområdet på
kompresjonsstrømpebuksene. De følgende sidene vil gi deg en
oversikt over «standardkilen» som brukes i alle de rundstrikkede
modellene. I tillegg til dette kan du velge blant flere kilevarianter
for standardstørrelsene og målsydde plagg for kundene, fordi én
størrelse i centimeter sier lite om anatomien til pasienter med
venøs sykdom eller forholdet mellom mage og bak. I tillegg til
bildene vil en beskrivelse forenkle riktig valg av kile. Den optimale
kompresjonsstrømpebuksen gir brukeren perfekt komfort i
buksetoppen.
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mediven®-kile, standardvarianter
Standardkile

mediven elegance

Komfortkile

Størrelser I–VII
cT 60–125
cH 80–145

mediven plus

mediven forte

Liten kile i skrittet
Liten mage og liten bak
For kvinner med liten mage og liten bak.

Størrelser I–III
cT 60–95
cH 80–110

Størrelser I–III
cT 60–95
cH 80–110

Smal kile, opp til livet bak
Liten mage og stor bak
For kvinner med stor bak og relativt flat
mage.

Størrelser IV–VII
cT 80–125
cH 100–145
Maxi-buksetopp
Størrelser I–III
cT 95–140
cH 110–150

Størrelser IV–VII
cT 80–125
cH 100–145

Bred kile på baksiden
Stor mage og svært stor bak
For kvinner med en stor og markant bak,
men en flat mage i sammenligning

Maxi-buksetopp
Størrelser IV–V
cT 120–150
cH 135–160

Ekstra bred kile på baksiden
Svært stor mage og svært stor bak
For kvinner med svært fremtredende bak
og mage

Maxi-buksetopp
Størrelser VI–VII
cT 140–165
cH 145–170

Strømpebukse for gravide AT / U, lukket
Voksende mage
Egner seg til gravide kvinner med stor,
voksende mageomkrets

Størrelser I–VII
cT fra 60
cH fra 80

Skrittkile for menn, horisontal åpning
Til herrer, med åpning

mediven comfort
Størrelser I–VII
cT 60–125
cH 80–135

Størrelser I–VII
cT fra 60
cH fra 80
Størrelser I–VII
cT 60–125
cH 80–145

Merk: Enkelte spesialkiler kan medføre tillegg i pris. Ta kontakt med kundesenteret.

Komfortkile
Standardkile
Standardmodell
Modeller

mediven elegance, mediven comfort

Størrelser

I – VII

foran

Målsydd
Modeller

mediven elegance, mediven comfort

Bestill

"Komfort skrittkile"

bak

Liten kile i skrittet
Standardkile
For kvinner med en liten mage og bak.
foran

Standardmodell
Modeller

mediven plus, mediven forte

Størrelser

I – III

Målsydd
Modeller

mediven plus, mediven forte

Bestill

«Liten kile kun i skrittet»
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Maxi-buksetopp
For kvinner med store hofte-og midjeomkretser.

Spesialmodell
Modeller

mediven plus

Størrelser

I – VII

Bestill

"Maxi buksetopp"

Smal kile, opp til livet
på baksiden
For kvinner med en stor bak og relativt flat mage.
foran
Målsydd
Modeller

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Spesialmodell
Modeller

mediven elegance, størrelse IV–VII
mediven plus, størrelse I–III

Bestill

«Smal kile, opp til livet på baksiden»
Kan også innlemmes i AT / U.
Merk: Dette krever en tverrsøm i det framre
skrittområdet.

bak

Smal kile, opp til livet
på forsiden
For kvinner med en stor mage og relativt flat bak.
foran

Målsydd
Modeller

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Spesialmodell
Modeller

mediven elegance, størrelse I–III
mediven plus, størrelse I–VII

Bestill

«Smal kile, opp til livet på forsiden»

bak
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Bred kile, opp til livet på baksiden
For kvinner med stor og fremtredende bak og en flat mage til
sammenligning.
Målsydd
Modeller

mediven elegance, mediven plus, mediven forte,
mediven comfort

foran

Spesialmodell
Modeller

mediven elegance, mediven plus, mediven comfort

Bestill

«Bred kile, opp til livet på baksiden»
Kan også innlemmes i AT / U.
Merk: Dette krever en tverrsøm i det framre
skrittområdet.

bak

Bred kile, opp til livet på forsiden
For kvinner med en høy og markant mage mage og relativt flat
bak.
foran

Målsydd
Modeller

mediven elegance, mediven plus, mediven forte,
mediven comfort

Spesialmodell
Modeller

mediven elegance, mediven plus, mediven comfort

Bestill

«Bred kile, opp til livet på forsiden»

bak

Variabel kile, bakside
For kvinner med et smalt liv, en betydelig mer fremtredende bak
og en flat mage i sammenligning.
foran

Målsydd
Modeller

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Spesialmodell
Modeller

mediven elegance, mediven plus

Bestill

«Variabel kile, bakside»

bak
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For damer med smalt liv, en markant mage og relativt flat bak.

foran

Målsydd
Modeller

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Spesialmodell
Modeller

mediven elegance, mediven plus

Bestill

«Variabel kile, foran»

bak

Sammenhengende kile, smal
For kvinner som er sensitive overfor trykk og har en noe større bak
og mage.
foran

Målsydd
Modeller

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Spesialmodell
Modeller

mediven elegance, mediven plus

Bestill

«Sammenhengende kile, smal»

bak

Sammenhengende kile, smal foran,
bred bak
For kvinner med høy og stor mage og en spesielt markant bak.
foran

Målsydd
Modeller

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Spesialmodell
Modeller

mediven elegance, mediven plus

Bestill

"Sammenhengende kile, smal foran, bred bak"

bak
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Variabel kile, foran

Sammenhengende kile, bred foran
og smal bak
For kvinner med stor mageomkrets og en spesielt markant bak.
foran

Målsydd
Modeller

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Spesialmodell
Modeller

mediven elegance, mediven plus

Bestill

"Sammenhengende kile, bred foran og smal bak"

bak

Sammenhengende kile, bred
For kvinner med meget høy og stor mage og store hofter.

Målsydd
Modeller

mediven elegance, mediven plus, mediven forte,
mediven comfort

foran

Spesialmodell
Modeller

mediven elegance, mediven plus, mediven comfort

Bestill

"Sammenhengende kile bred"

bak
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Standardkile
Egnet for gravide kvinner med stor og voksende mageomkrets.
foran

Standardmodell
Modeller

mediven elegance, mediven plus

Størrelser

I – VII

Målsydd
Modeller

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Bestill

«Svangerskapstruse AT / U, lukket»
AT / U er mulig med en smal (nr. 4) eller med en bred
(nr. 6) kile opp til livet på baksiden.
Merk: Dette krever en transvers søm i det framre
kileområdet.

side

Strømpebukse for gravide AT / U, åpen
Egnet for gravide kvinner med stor og voksende mageomkrets
samt følsomhet overfor trykk.
foran

Målsydd
Modeller

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Spesialmodell
Modeller

mediven elegance, mediven plus

Bestill

"Strømpebukse for gravide AT / U, åpen"

side

Kile for menn med vertikal /
horisontal åpning
Til herrer, med gylf.
foran
Standardmodell
Modeller

mediven plus (standard horisontal åpning)

Størrelser

I – VII

Målsydd
Modeller

mediven plus, mediven forte

Bestill

«Kile for menn med horisontal åpning» eller
«Kile for menn med vertikal åpning»

bak
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Strømpebukse for gravide AT / U, lukket
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Komfortabel og effektiv rundstrikket
armstrømpe.
Fordeler
• De doble ellipsene på innsiden og utsiden av
albueleddet gir økt bevegelsesfrihet. Disse skal bidra
til lymfedrenasjen, sørge for minst mulig rynker og
dermed forebygge sårhet.
• God støtte: Høy veggstabilitet kombinert med mykt
og smidig strikket materiale.
• Enestående velvære: Den innovative
materialstrukturen stimulerer vevet og har en
behagelig masserende effekt.
• Armstrømpens anatomiske form gjør at den er enkel
å ta riktig av og på.
• Hånddelen på den kombinerte armstrømpen har to
flate sømmer og en kile i roten mellom tommelen og
pekefingeren. Dette reduserer ubehag og bidrar til
økt compliance.
• Toppbåndet av silikon er festet til armstrømpen med
en flat og diskret søm, som gjør at produktet sitter
stabilt, uten å klistre seg til huden.
Ytterligere fordeler
• Perfekt passform
• Huden føles komfortabel hele året med Clima
Comfort
• Variasjon: tilgjengelig i 2• kompresjonsklasser,
2 lengder, 3 farger og 2 håndstykker
• RAL-standard av førsteklasses kvalitet
• Lateksfri
• Kan maskinvaskes på skånsomt program ved 40°C
og tørkes i tørketrommel på lav temperatur

Kompresjon

CCL 1, 2
Produktfordeler

Perfect Fit

Clima Comfort

Variety

Geprüft auf Schadstoffe.
Testé substances nocives.
Testato per sostanze nocive.
Control de sustancias nocivas.
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Farger
Varen er tilgjengelig i følgende
farger.
S = Standard
Sand
S

Caramel
S

Svart
S*

* Svart: minimums bestillingsmengde på 20 stk. per
størrelse og variant – ca. 4 ukers levering
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mediven harmony®

mediven harmony®
Komfortabel og effektiv rundstrikket
armstrømpe.
Indikasjoner*
• Skulder-arm-venetrombose
• Postoperativt og posttraumatisk ødem
• Primært og sekundært lymfeødem i armen, trinn 1
• Hånddel (hanske): forhindrer oppsamling av
lymfevæske i håndområdet ved bruk av
armstrømper
Merk: ikke egnet ved betydelig ødem
* Disse indikasjonene bør sees på som en anbefaling. Plaggets
utforming og nødvendig trykk, det vil si kompresjonsklasse, er
avhengig av diagnose, behandlingssituasjon, kliniske funn og
pasientens tilløp til utvikling av ødem. Vennligst vurder også
pasientens individuelle ønsker og situasjon (tilleggssykdommer,
mobilitet, BMI, vevets og hudens tilstand, osv.).

Kombinert armstrømpe med hånddel-AG, sand

Smalt silikonbånd med
nupper

Ellipse i albuebuen

Ellipse i spissen til albuen
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Målekart for størrelser
Varianter (alle varianter er tilgjengelig med normal eller ekstra vidde fra målepunkt cD)

Standard
lengde

AG kombinert armstrømpe

AG kombinert armstrømpe
med toppbånd

AG kombinert armstrømpe
med skulderkappe

Normal

Normal

Normal

Ekstra
vidde

CCL 1 art.nr.: 2Y10x01 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z10x01 – 8
CCL 1 art.nr.: 2Y10x11 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z10x11 – 8

Kort
lengde*

Normal
Ekstra
bred
CG

Standard
lengde

Ekstra
vidde

Normal
Ekstra
vidde

CCL 1 art.nr.: 2Y00x01 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z00x01 – 8
CCL 1 art.nr.: 2Y00x11 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z00x11 – 8

Kort
lengde*

CCL 1 art.nr.: 2Y11x01 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z11x01 – 8
CCL 1 art.nr.: 2Y11x11 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z11x11 – 8
CCL 1 art.nr.: 2Y41701 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z41701 – 8
CCL 1 art.nr.: 2Y41711 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z41711 – 8

CG med toppbånd

CG med skulderkappe

Normal

Normal

Ekstra
vidde
Normal
Ekstra
vidde

CCL 1 art.nr.: 2Y01x01 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z01x01 – 8
CCL 1 art.nr.: 2Y01x11 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z01x11 – 8

Ekstra
vidde

CCL 1 art.nr.: 2Y05x01 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z05x01 – 8
CCL 1 art.nr.: 2Y05x11 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z05x11 – 8

CCL 1 art.nr.: 2Y31701 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z31701 – 8
CCL 1 art.nr.: 2Y31711 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z31711 – 8

x = farge; erstatt med 5 for svart, 7 for caramel eller 8 for sand
Armhylse

Ekstra
vidde

CCL 1 art.nr.: 2Y15x01 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z15x01 – 8
CCL 1 art.nr.: 2Y15x11 – 8
CCL 2 art.nr.: 2Z15x11 – 8

*kort lengde kun tilgjengelig i Caramel farge

cG

Størrelse I
Ekstra
Normal
vidde
25,5–28,0
28,5–31,0

Størrelse II
Ekstra
Normal
vidde
28,0–30,5
30,5–33,5

Størrelse III
Ekstra
Normal
vidde
30,0–33,0
33,0–36,0

Størrelse IV
Ekstra
Normal
vidde
32,0–35,0
35,0–38,5

cF

23,5–25,5

25,5–28,0

25,0–27,5

27,5–30,0

27,5–30,0

30,0–33,0

29,5–32,0

32,0–35,0

cE

23,0–25,0

24,0–26,0

24,5–26,5

26,5–29,0

26,0–28,5

28,5–31,0

27,5–30,0

30,0–33,0

cD

22,0–24,0

24,0–26,0

23,0–25,0

25,0–27,5

24,0–26,0

26,0–28,5

25,0–27,5

28,0–30,5

Omkrets (cm)

c C 1 = 100 %**

15,0 – 16,5

16,5–18,0

18,0–19,5

cC

13,5 – 14,5

14,5 – 15,5

16,0–17,5

17,5–19,0

cA

15,0 – 18,0

16,0–19,0

17,0–20,0

19,0–22,0

Armstrømpe

Størrelse V

Størrelse VI

Størrelse VII

Størrelse VIII***

Omkrets (cm)

Normal

cG

33,5–36,5

cF
cE
cD

Ekstra vidde

Normal

Ekstra vidde

Normal

Ekstra vidde

19,5–21,0

Normal
40,5–44,5

Ekstra vidde

37,0–40,5

36,0–39,5

39,5–43,0

38,0–41,5

41,5–45,5

45,0–49,5

31,0–34,0

34,0–37,0

33,0–36,0

36,0–39,5

35,0–38,5

38,5–42,0

37,5–41,0

41,5–45,5

29,0–31,5

31,5–34,5

30,5–33,5

33,5–36,5

32,5–35,5

35,5–39,0

35,0–38,5

38,5–42,0

27,0–29,5

29,5–32,0

28,5–31,0

31,0–34,0

30,5–33,5

33,5–36,5

33,0–36,0

36,0–39,5

c C 1 = 100 %**

21,0–23,0

23,0–25,0

25,0–27,5

27,5–30,0

cC

19,0–20,5

20,5–22,5

22,5–24,5

25,0–27,5

cA

20,0–23,0

22,0–25,0

24,0–27,0

26,0–29,0

Lengde (cm)

Standardlengde

Kort lengde

41 – 47

36 – 40

** Mål c C1 er 5 cm over c C
*** Størrelse VIII: Minimum bestillingsmengde på 20 stk. per
farge og variant – ca. 4 ukers leveringstid
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Målekart for hånd
Varianter
AC1 hånddel
uten fingre, med tommelbase

AC1 hanske
med kompresjonsfingre

CCL 1 art.nr.: 2Y20x02 – 7
CCL 2 art.nr.: 2Z20x02 – 7

CCL 1 art.nr.: 2Y21x02 – 7
CCL 2 art.nr.: 2Z21x02 – 7

Omkrets / hånd (cm)
Størrelser

II

III

IV

V

VI

VII

cC 1 = 100 % *

15,0 – 18,0

17,0–20,0

19,0–21,5

21,0–23,5

23,0–26,0

25,5–30,0

cC

13,5 – 15,5

15,0 – 18,0

17,0–20,0

19,0–21,0

20,0–23,5

22,5–27,5

cB

15,5 – 20,0

17,5–21,0

19,5–23,0

20,5–24,0

22,5–26,0

24,5–30,0

cA

15,0 – 19,0

17,0–20,0

19,0–22,0

20,0–23,0

22,0–25,0

24,0–29,0

Omkrets / fingre (cm) / størrelser

Lengde / hånd (cm),
alle størrelser
AB

3,5–4,5

AC

10,0 – 12,0

AC1

15,0 – 16,0

Lengde / fingre (cm)
II

III

IV

V

VI

VII

Tommel

3,5–4,5

Tommel

Bunn cX
Topp cZ

7,0
6,0

7,5
6,5

8,0
6,5

8,5
7,0

9,0
7,5

10,0
8,0

Pekefinger

4,5–5,5

Langfinger

5,5–6,5

Pekefinger

Bunn cX
Topp cZ

6,5
5,0

7,0
5,5

7,5
6,0

8,0
6,0

8,5
6,5

9,5
7,0

Ringfinger

4,5–5,5

Lillefinger

3,5–4,5

Langfinger

Bunn cX
Topp cZ

6,5
5,0

7,0
5,5

7,5
6,0

8,0
6,0

8,5
6,5

9,5
7,0

Ringfinger

Bunn cX
Topp cZ

6,0
5,0

6,5
5,0

7,0
5,5

7,0
5,5

7,5
6,0

9,0
6,5

Lillefinger

Bunn cX
Topp cZ

5,5
4,5

6,0
4,5

6,0
5,0

6,5
5,0

7,0
5,5

8,0
6,0

Størrelser

* Mål cC 1 er 5 cm over cC

cZ

cC

cC1

**

cB

l CG

cA

cG
cF
cE
cD

cX

cC

cD

cF

cE

cG

cC1
cC
5 cm

cZ

cC1

cA

cX

lG-G1

Målepunkter for mediven harmony
cC

cC1

cD

cE

cF

cG

lC

lC1

cC1

lD

lE

lF

H

Omkrets cZ måles ved neglesengen
Omkrets cX måles ved fingerbasen
lAB
lAC

lG-H
lXZ
lXZ
lXZ
lXZ
lXZ

G

lAC1
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H
lG-H

lXZ

lH

lG
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medi tilbyr også flere andre produkter som
pasientene kan kjøpe hos bandagist eller
apotek. For eksempel medis reisestrømper
(medi travel men og medi travel women), som
bidrar til å redusere risikoen for trombose på
lengre reiser. Reisestrømper er med på å
opprettholde den naturlige blodsirkulasjonen
og dermed motvirke hevelser og tromboser.
Videre, for personer med sensitiv hud, tilbyr
medi en spesiell hudpleieserie for å
komplementere kompresjonsbehandlingen.
Naturlige ingredienser pleier huden og hjelper
den til å regenerere. Finn ut mer om medis
«over disk» produkter på de neste sidene.
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Kompresjonsstrømper på reisen kan redusere
risikoen for reisetrombose.*
Fordeler for deg
• Øk mersalget ved å tilby kunden en forebyggende
reisestrømpe
• Et produktsortiment som også forebygger
reisetrombose, gir muligheter for nye kunder.
• Tilby et produkt som har blitt spesialdesignet til å
passe for den mannlige målgruppen, og utnytt
fordelene med tilgang til et stort markedspotensiale.
Fordeler for kundene dine
• Gradert kompresjon kan redusere risikoen for
trombose på reisen*
• Antistatisk materiale med en forsterket såle for
utmerket komfort
• Attraktivt ribbet utseende får medi travel men til å
se ut som en hvilken som helst vanlig herrestrømpe
Ytterligere fordeler
• Huden føles komfortabel hele året med Clima
Comfort (testet av IFTH)
• Med aktivt pustende og elastiske materialer sikrer
Perfect Fit en behagelig brukskomfort og en optimal
tilpasning
• Svært hudvennlig – kvalitets testet etter
Oeko-Tex Standard 100

Produktfordeler
Avgjørende på reisen.
Støtter den naturlige
blodsirkulasjonen.

Clima Comfort

Perfect Fit

Geprüft auf Schadstoffe.
Testé substances nocives.
Testato per sostanze nocive.
Control de sustancias nocivas.
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Farger
Varen er tilgjengelig i følgende
farger.
S = Standard
Svart
S

Antracite
S

* Hsieh / Lee (2005): Graduated compression stockings as 		
prophylaxis for flight-related venous thrombosis:
systematic literature review, i: J Adv Nurs, 51, s. 83–98.
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medi travel® men

medi travel® men
Kompresjonsstrømper på reisen kan redusere
risikoen for reisetrombose.*
Mangel på fysisk aktivitet under reiser, gir et konstant
økt trykk i venesystemet. Veneklaffene lukkes ikke
ordentlig og sirkulasjonen går saktere.Beina blir tunge
og trette – i verste tilfelle kan det utvikles
reisetrombose. medi travel-strømper har blitt
spesialutviklet til å holde venene i form i lange
perioder med sitting eller ståing. De støtter den
naturlige blodsirkulasjonen, slik at blodet flyter mot
tyngdekraften tilbake til hjertet, i stedet for å samles i
leggene.

medi travel men Svart

medi travel men Antracite

* 	Hsieh / Lee (2005): Graduated compression stockings as
prophylaxis for flight-related venous thrombosis:
systematic literature review, i: J Adv Nurs, 51, s. 83–98.

76 • "Over disk" - produkter • medi produktkatalog

medi travel men
Varianter

AD

AD pte.

kne

kne kort

Artikkelnr.

Svart / T140512–6

Svart / T147512–6

Artikkelnr.

Antracite / T140A12-6

Antracite / T147A12-6

Lengde

To lengder: 43–49 cm, 37–42 m kort

Fotdel

Lukket tå

Skostørrelse

38 – 48

Standardstørrelser

S–XXL

"Over disk" - produkter

Standard varianter

Måletabell
Størrelse

Omkrets
i cm

Omkrets
i tommer

S

18 – 20

7¼–8

M

20 – 23

8–9

L

23 – 26

9–10 ¼

XL

26 – 29

10 ¼ – 11 ½

XXL

29 – 32

Ankelomkrets

Lengde

11 ½ – 12 ½
ankel – b

Materialsammensetting
Elastan (EL)

Polyamid (PA)

10 %

90 %

Vaskeanvisning
Wash-and-wear     
Egnet for vask i vaskemaskin og tørking i tørketrommel
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Kompresjonsstrømper på reisen kan redusere
risikoen for reisetrombose.*
Fordeler for deg
• Øk mersalget ved å tilby kunden en forebyggende
reisestrømpe.
• Et produktsortiment som også forebygger
reisetrombose, gir muligheter for nye kunder.
• Tilby et produkt som har blitt spesialdesignet til å
passe den kvinnelige målgruppen
Fordeler for kundene dine
• Gradert kompresjon kan redusere risikoen for
trombose på reisen*
• Høy medisinsk effekt for en trygg følelse
• medi travel damer har en moderne design og ser ut
akkurat som en vanlig semi-transparent strømpe
Ytterligere fordeler
• Huden føles komfortabel hele året med Clima
Comfort (testet av IFTH)
• Clima Fresh med antibakteriell effekt forhindrer
luktdannelse
• Svært hudvennlig – kvalitet testet etter
Oeko-Tex Standard 100

Produktfordeler
Avgjørende på reisen.
Støtter den naturlige
blodsirkulasjonen.

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Geprüft auf Schadstoffe.
Testé substances nocives.
Testato per sostanze nocive.
Control de sustancias nocivas.
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Farger
Varen er tilgjengelig i følgende
farger.
S = Standard
Svart
S

Caramel
S

*	Hsieh / Lee (2005): Graduated compression stockings as
prophylaxis for flight-related venous thrombosis:
systematic literature review, i: J Adv Nurs, 51, s. 83–98.
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medi travel® women

medi travel® women
Kompresjonsstrømper på reisen kan redusere
risikoen for reisetrombose.*
Mangel på fysisk aktivitet under reiser, gir et konstant
økt trykk i venesystemet. Veneklaffene lukkes ikke
ordentlig og sirkulasjonen går saktere.
Beina blir tunge og trette – i verste tilfelle kan det
utvikles reisetrombose. medi travel-strømper har blitt
spesialutviklet til å holde venene i form i lange
perioder med sitting eller ståing. De støtter den
naturlige blodsirkulasjonen, slik at blodet flyter mot
tyngdekraften tilbake til hjertet, i stedet for å samles
i leggene.

medi travel women Svart

medi travel women Caramel

* Hsieh / Lee (2005): Graduated compression stockings as 		
prophylaxis for flight-related venous thrombosis:
systematic literature review, i: J Adv Nurs, 51, s. 83–98.
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medi travel women
Varianter

AD

AD pte.

kne

kne kort

Artikkelnr.

Svart / T140522–6

Svart / T147522–6

Artikkelnr.

Caramel / T140122-6

Caramel / T147122-6

Lengde

To lengder: 38–44 cm, 34–38 cm kort

Fotdel

Lukket tå

Skostørrelse

36 – 43

Standardstørrelser

S–XXL

"Over disk" - produkter

Standard varianter

Måletabell
Størrelse

Omkrets i cm

Omkrets i tommer

S

18 – 20

7¼–8

M

20 – 23

8–9

L

23 – 26

9–10 ¼

XL

26 – 29

10 ¼ – 11 ½

XXL

29 – 32

11 ½ – 12 ½

Ankelomkrets

Lengde

ankel – b

Materialsammensetting
Elastan (EL)

Polyamid (PA)

25 %

75 %

Vaskeanvisning
Wash-and-wear     
Egnet for vask i vaskemaskin og tørking i tørketrommel
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Noen ganger er det vanskelig for pasientene å ta på
kompresjonsstrømpene. medi tilbyr et stort utvalg av
praktiske hjelpemidler for av- og påkledning. For
pasienter med sensitiv hud finnes også en spesiell
hudpleieserie fra medi. De naturlige ingrediensene pleier
huden og hjelper den til å regenereres.
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"Over disk" produkter forts.

medi
Hjelpemidler for av- og
påkledning

-20°

medi Butler
Dine fordeler:
• Ni forskjellige Butlere for ethvert kundebehov
• Økt mersalg
• Sparer tid ved av- og påkledning
Fordeler for kundene dine:
• Rask og enkel påkledning av kompresjonsstrømper
• Krever lite styrke
• Reduserer belastning på ankelområdet

medi Export Butler
med lange håndtak
Det ideelle påkledningshjelpemidlet for alle kompresjonsstrømpebrukere, som komfortabelt kan ta på seg strømpene uten assistanse. Det lange håndtaket sørger for maksimal stabilitet ved
påkledning av kompresjonsstrømper og strømpebukse.
Artikkelnr.

6900041

medi Hospitalbutler
Justerbar diameter belagt med hardlakk
Artikkelnr.

6900062
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Med optimalisert vinkel for
påtrekking, gjelder alle typer (Butler
med lange håndtak, Vario Butler, Stor
Butler, Butler for strømpebukse)

medi Butler
med variable håndtak
Påkledningshjelpemidlet for strømpebrukere med betydelig
begrenset bevegelsesfrihet.
Håndtakslengden kan justeres mellom 37 og 58 cm.
Artikkelnr.

6900051

"Over disk" - produkter

medi Butler for strømpebukser
medi Butler for strømpebukser gjør det enklere å ta på
kompresjonsstrømpebukse.
Artikkelnr.

6900055

medi Big (XXL) Butler
Større utgave av medi Big Butler med en større diameter. Dette gjør
det mulig med større omkretser, som ofte er tilknyttet mindre bevegelsesfrihet.
Artikkelnr.

6900102

medi Arm Butler
medi Arm Butler gjør det enklere å ta på armstrømper.
Artikkelnr.

6900057
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medi 2in1
• For alle lengder
• For åpen og lukket tå
• For armstrømper også
• Slitesterk og holdbar mot rifter
• Lett og kan brettes sammen – tar liten plass på reiser

Artikkelnr.

Beskrivelse

6900013

medi 2in1

medi slide
• Glatt og lett materiale for enkel påtrekking
• Krever mindre krefter for å få strømpen over hælområdet
• Egner seg for strømper med åpen tå
• Reduserer friksjon
Artikkelnr.

Beskrivelse

6903012

Small < under skostørrelse 41

6903014

Large > over skostørrelse 41

medi Butler Off
Ut av strømpene på noen sekunder
medi Butler Off hjelper deg til å ta av
kompresjonsstrømpen uten å slite deg ut med bøying og
uten å måtte trekke hardt. For å ta av strømpen skyver du
ganske enkelt medi Butler Off inn i kompresjonsstrømpen
og videre ned over hælen. Slik unngår du skade på huden
og maskene i kompresjonsstrømpen (anbefales ikke for
mediven forte og flatstrikkede strømper).
Artikkelnr.

Beskrivelse

6900362

medi Butler Off
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medi Silketupp
Silketupp som er enkel å ta på, en størrelse.
Artikkelnr.

Beskrivelse

6900022

Påkledningshjelpemidler (enhet med 40 stykk)

medi Silketupp

"Over disk" - produkter

Gummihansker
• Størrelse: small, medium, large og x-large
• Eske med 12 par per størrelse
• Materiale: 100 % lateks
Artikkelnr.

Beskrivelse

6901122

størrelse small

6901123

størrelse medium

6901124

størrelse large

6901125

størrelse x-large

Gummihansker

medi tekstilhansker
• Gir bedre grep
• Pustende og hudvennlig materiale
• Størrelse: small, medium, large og x-large
Artikkelnr.
enkle par

Artikkelnr.
1 eske á 12 par

Beskrivelse

6911002

6911012

Størrelse small

6911003

6911013

Størrelse medium

6911004

6911014

Størrelse large

6911005

6911015

Størrelse x-large

medi tekstilhansker
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medi
hudpleie
Hudpleieklassikere fra medi
medi day, medi night, medi fresh og medi soft.

"Over disk" - produkter

Fordeler for deg
• Muligheter for økt mersalg
• Vær trygg på at ingrediensene passer perfekt til
kompresjonsstrømpene
• Tilfredsstiller kundens behov for god hudpleie når
man bruker kompresjonsstrømper
• Reduserer slitasje og rifter på strømpene ved å holde
huden glatt og myk
Egenskaper
Kompresjonsplagg står sentralt i behandlingen av
venøse lidelser. Hudpleie er et viktig supplement til
denne behandlingen.
Et viktig tips for pasienter med allergier
Alle produkter oppfyller høyeste krav og er produsert
fri for parabener (konserveringsmidler) og
ullfettalkoholer, og de er lateksfrie.
medis hudpleiemidler har ingen forbruks- eller
utløpsdato. De er merket med «åpnet beholder» og en
måned. Dette betyr at så snart beholderen er åpnet,
skal produktet brukes innen 6, 9 eller 12 måneder, slik
som dusjsåpe, shampoer osv.

medi produktkatalog • "Over disk" - produkter • 89

medi day
medi night
Utviklingen av venøse sykdommer øker belastningen
på huden. Når veneveggen strekkes, kan det lekke
væske til det omkringliggende vevet. Det økte
fuktighetstapet fra hudoverflaten gjør den mer
utsatt for skade. For å gjøre kompresjonsbehandling
enda mer vellykket er det utviklet ytterligere to
produkter for å imøtekomme de spesifikke kravene et
slikt ben har.

medi day –
for dagbruk
Fordeler
• Gir en avkjølende og frisk følelse som varer hele dagen.
• Reduserer spenning og følsomhet i huden.
• Inneholder Hestekastanje som styrker veneveggen.
• Forfriskende Mentol og Trollhassel virker stabiliserende
på vevstrukturen.
Bruk medi day rett før du tar på kompresjonsstrømpene
og dagen kan begynne!
Artikkelnr.

Beskrivelse

P400025

medi day 50 ml (enhet med seks stk)

P400026

medi day 150 ml (enhet med seks stk)

P400027

medi day 500 ml (1 stk)

medi day

medi night –
for nattbruk
Fordeler
• For behagelig hudpleie om natten.
• Bedrer regenerering av stresset hud.
• Med Jojobaolje
– mykgjør de øverste hudlagene.
Påfør medi night etter at du har tatt av
kompresjonsstrømpene – for en avslappende og god natts
søvn.
Artikkelnr.

Beskrivelse

P500025

medi night 50 ml (enhet med seks stk)

P500026

medi night 150 ml (enhet med seks stk)
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medi night

medi fresh –
kjølende spray
Fordeler
• Forfriskende når du er ute på farten.
• Mentol føles avkjølende mot huden.
Enkel i bruk: spray rett på strømpen, når som helst og nyt
den raske avkjølende effekten.
Artikkelnr.

Beskrivelse

P900026

medi fresh 100 ml (enhet med seks stk)

medi fresh

"Over disk" - produkter

medi soft –
mykt kremskum
Fordeler
• Fuktighetsgivende hudpleie døgnet rundt.
• Hestekastanje styrker veneveggen og Urea (10%) gjør
huden myk og smidig.
• Skummet absorberes rask og fullstendig.
• Gir et ekstra godt grep for kompresjonsstrømper med
toppbånd.
Påføres enkelt morgen og kveld og gir huden et tilskudd
av ekstra fuktighet.
Artikkelnr.

Beskrivelse

P800026

medi soft 125 ml (enhet med seks stk)

medi soft
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medi
tekstilpleie
Stell pent med håndvaskede plagg.

medi clean
For enkelt stell av dine kompresjonsplagg, når som
helst og hvor som helst.
Spesial vaskemiddel som er beregnet for vask av
kompresjonsstrømper. Sørger for skånsom og utmerket
vask.
Artikkelnr.

Beskrivelse

P920026

medi clean 200 ml (enhet med seks stk)

medi clean

medi spot ex
Den smarte løsningen for flekkfrie kompresjonsplagg.
Brukes før vask. Flekkfjerningsstiften medi spot ex fjerner
skomerker fra plaggets tå eller hæl.
Artikkelnr.

Beskrivelse

P930025

medi spot x 15 ml (enhet med seks stk)

medi spot ex

medi fix
Klebende lotion for kompresjonsstrømper og armstrømper
med trikotkant for en sikker passform.
Artikkelnr.

Beskrivelse

1023025

medi fix 50 ml (enhet med seks stk)

medi fix
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medi vaskenett

Artikkelnr.

Beskrivelse

1020585

medi vaskenett (enhet med 15 stk)

"Over disk" - produkter

Forsiktig vasking
Forsiktig vask bidrar til at kompresjonsstrømpene
beholder sin brukskomfort og medisinske effekt.
medi vaskenett er ideelt for vedlikehold av kompresjons
strømpene. Nettstrukturen beskytter stoffet mot skade ved
daglig vasking, men hindrer ikke fjerning av smusspartikler
eller såperester.
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Justerbar kompresjonsplagg for behandlingen av venøse
sykdommer.
circaid produkter gjør det enklere for pasienten å delta i egen
kompresjonsbehandling og dermed oppnå økt compliance.
circaid-produkter er:
• Kostnadseffektive sammenliknet med bandasjer
• Tidsbesparende sammenlignet med bandasjer
• Tryggere og enklere behandling sammenlignet med
bandasjer: ingen flere rynker og kompliserte
bandasjeringsteknikker
• Bedre resultater for pasientene: mulighet for å mestre selv
gir økt compliance.
Gi pasientene muligheten nå!
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circaid – justerbar kompresjon

justerbar kompresjon
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Kompresjonsbehandling
fra spesialisten
medi kan tilby et omfattende utvalg av kompresjonsplagg for alle
individuelle behov.
Rekken av inelastiske circaid produkter er alternativer til
kortelastiske bandasjer og flerlags bandasjesystemer.
circaidproduktene garanterer et konstant kompresjonsnivå og er
enkle å ta på og av. Muligheten til hele tiden å kunne
etterstramme bandasjen, gjør at det opprettholdes et konstant
trykk som reduserer omfanget av benet. Dette er ikke mulig ved
tradisjonell bandasjering uten å måtte ta av alle lagene.
circaidplaggene fremmer selvhjulpenhet som igjen kan gi
pasienten økt compliance og dermed bidra til en bedret
livskvalitet.

Sjiraffer har et venøst trykk på mer enn 250 mmHg ved anklene,
tre ganger mer enn mennesker. Likevel har ikke sjiraffer
lymfødem eller venøse sykdommer. Svaret ligger i huden:
sjiraffens hud er inelastisk, det vil si at den ikke strekkes. Derfor
får ikke sjiraffer lymfødem eller venøse lidelser selv om de står på
bena 24 timer i døgnet. circaid har tatt dette konseptet inn i sine
produkter for å lage løsninger som gir pasienten økt compliance
og en bedret livskvalitet. Kona til circaids oppfinner hadde vært
plaget av lymfødem i mange år uten å finne en vellykket
behandling. Når hennes mann, som var ingeniør og oppfinner, så
hvor vondt hun hadde det, skjønte han at han måtte finne en
løsning. Resultatet var den første circaid-bandasjen for ben
(forkortelse for circulation aid) inspirert av sjiraffens inelastiske
hud. Oppfinnelsen brakte hans kone tilbake på bena og hun
gjenopptok et normalt og aktivt liv. Denne kjerneteknologien har
fulgt utviklingen av circaidproduktene.
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circaid – justerbar kompresjon

Inspirasjon fra naturen.

circaid®-egenskaper
Oversikt over kjennetegn / egenskaper.

Built-In-Pressure® system
Bestemmer og kontrollerer et
korrekt behandlingstrykk.

Juxtaposed band system
Sikrer en perfekt tilpasning ved
at stroppene justeres
individuelt, mens bandasjen
sitter på benet.

Variety
Bredt sortiment av modeller og
størrelser.
Variety

Easy handling
Enkel av-og påtaking gjør
pasienten mer deltagende i
behandlingen.

Inelastisk
Inelastisk kjerneteknologi som
finnes i alle circaidprodukter.
Basert på sjiraffens inelastiske
hud.
Meget god hudtoleranse som
egner seg for daglig bruk.
• Inneholder ikke bomull eller
latex
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circaid®
Built-In-Pressure
System (BPS)
patentert
teknologi*
circaid justerbar kompresjonsplagg er
utformet slik at de kan strammes innenfor
et nøyaktig trykkområde, med gradert
avtagende kompresjon fra ankel og
oppover benet.

Med circaid målekort (Built-In-Pressure
system BPS) kan pasienten stramme til
anbefalt trykk mens bandasjen settes på og
etterjustere trykket utover dagen, etter
behov. Det blir da mulig å opprettholde
korrekt trykk gjennom hele den tiden
bandasjen sitter på. Samtidig er det svært
enkelt å sjekke hvordan trykket til enhver tid
er.
* patentert i USA
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circaid – justerbar kompresjon

Et brukervennlig design, med målekort som
gjør pasienten i stand til å oppnå og
vedlikeholde den nødvendige kompresjonen
som skal til for å behandle en kronisk venøs
lidelse.
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circaid® juxtalite®
leggbandasje

Kompresjon

20–50 mmHg
Produktfordeler

Justerbar kompresjonsplagg for venøse sykdommer

Produktegenskaper
• Garantert kompresjonsprofil
• Inelastisk materiale som gir høyt arbeidstrykk
•	Stroppene kan justeres hver for seg mens plagget sitter på benet
• Lateksfritt og hudvennlig
•	Opprettholder kompresjonen med et definert trykk i mmHg, opp
til 24 timer i døgnet hvis påkrevet
Fordeler for pasienten
• Fremmer muligheten for å klare seg selv: kan enkelt justeres på
stedet
• Fremmer pasientens deltagelse i behandlingen:
lett å ta av og på
• Gjør det enklere å ivareta god hygiene
• Fremmer en bedre livskvalitet: normal bevegelighet i
ankelleddet, enklere å få på sko og være i aktivitet

Variety

Farger
Varen er tilgjengelig i følgende
farger.
S = Standard

S

Beige

Fordel for deg
• Tilbyr et alternativt behandlingskonsept for de pasientene som
ikke kan bruke kompresjonsstrømper
Varianter
• Tilgjengelig i 8 størrelser (S – XXL, M / L / XL med ekstra vidde) og
2 lengder (kort, lang)
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circaid – justerbar kompresjon

Indikasjoner
• Åreknuter
- Primære eller sekundære åreknuter
- Ekstra støtte ved skleroterapi
• Kronisk venøs svikt: C1 til C6 i henhold til CEAP (For de pasientene
som ikke er i stand til å ta på kompresjonsstrømper på grunn av
nedsatt mobilitet, sosiale begrensninger eller andre alvorlige
tilleggssykdommer)

circaid® juxtalite®
Justerbar kompresjon kompresjonsplagg for
venøse sykdommer
Bestillingen din inkluderer
• 1 inelastisk, justerbar kompresjonsbandasje
• 1 par circaid understrømper i bomull/lycra
materiale
• 1 par ankelsokker i kompresjonsklasse 2
• 1 circaid kort for kontroll av trykk
(Built-In- Pressure, BPS)

circaid juxtalite

circaid® juxtalite®
ankel / fotbandasje
Ekstra kompresjon for foten.
Produktegenskaper
• Gir ekstra kompresjon rundt fot og ankel
• Kan justeres når som helst
• Kan justeres og tilpasses for perfekt passform
• Tilgjengelig i 2 størrelser (S, M)

circaid juxtalite ankel-fot bandasje

circaid® ekstra
k ompresjonsbånd
for fot
Ekstra, justerbar kompresjonsmulighet for foten.
Produktegenskaper
• Gir ekstra kompresjon over vrist, forfot og rundt
malleoler
• Brukes i kombinasjon med circaid ankelsokk i
kompresjonsklasse 2
• Kan justeres og klippes til de fleste føtter
• Tilgjengelig i størrelse standard og large
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circaid ekstra kompresjonsbånd for fot
(pac band)

circaid juxtalite
Typer

AD

Størrelse / artikkelnr.

S

AD

AB

kort

lang

ankelsokk

JU15702

JU15002

JU1W002

M

JU15703

JU15003

JU1W003

L

JU15704

JU15004

–

XL

JU15705

JU15005

–

XXL

JU15706

JU15006

–

M med ekstra vidde

JU15713

JU15013

–

L med ekstra vidde

JU15714

JU15014

–

XL med ekstra vidde

JU15715

JU15015

–

Måleskjema circaid® juxtalite®
Omkretser i cm
cC

l gulv–

S

M

M–X

L

cC

26 – 36

33 – 44

44 – 54

41 – 51

cB

19 – 22

22 – 27

22 – 27

25 – 32

L–X

XL

XL–X

XXL

cC

51 – 61

37 – 48

48 – 61

53 – 64

cB

25 – 32

30 – 37

30 – 37

35 – 42

bøy
cB

Bandasjens lengde i cm
lB – D

Kort

Lang

28

33

< 44

> 44

Størrelser målt i cm
l gulv–knehase

Alle bandasjer har circaid Built-In-Pressure sytem (BPS) for kontroll av kompresjon.

Måleskjema circaid® juxtalite® ankel / fotbandasje
Omkretser i cm
cH

cH
Artikkelnr.

S

M

19 – 26

24 – 31

JU1W002

JU1W003

Måleskjema circaid® ekstra kompresjonsbånd for fot, pac band
Omkretser i cm

cB
cH

Standard

Large

cB

19 – 27

25 – 50

cH

19 – 36

22 – 41

JU5P001

JU5P002

Artikkelnr.
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circaid – justerbar kompresjon

l B –D

kne

Service
På de følgende sidene har vi samlet all relevant
informasjon du trenger for å bestille våre produkter. “medi.
I feel better.” er vårt slagord. Det skal vise seg i
fremragende kvalitet på produktene og meget god service:
95 % av alle bestillinger sendes ut innen 3 virkedager.
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Service
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mediven® oversikt
mediven
sheer & soft

mediven
elegance

mediven
for men

mediven
comfort

mediven
plus

mediven
active

mediven
forte

Gjennomsiktig

Svært
moteriktig

Elegant

Komfortabel

Allsidig

Holdbar
kvalitet

Robust

CCL

15-20mmHg
20-30mmHg

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2, 3

1,2

2, 3

Lengde
(vanlig og
kort)

kne, lår,
strømpebukse

kne, lår,
strømpebukse
strømpebukse
for gravide

kne

kne, lår
strømpebukse

kne, lår,
strømpebukse,
strømpebukse
for gravide,
strømpebukse
for menn

kne

kne, lår ,
strømpebukse,
strømpebukse
for gravide,
strømpebukse
for menn

Finnes i

kun standard

standard og
målsydd

kun standard

standard og
målsydd

standard og
målsydd

kun standard

standard og
målsydd

ja

nei

ja

ja

nei

ja

   

Spesial
bestilling
Tå
Farger

åpen og lukket

åpen og lukket

lukket

åpen og lukket

åpen og lukket

lukket

åpen

Ebony

Svart

Svart

Svart

Svart

Svart

Svart

Natural

Anthracite

Anthracite

Anthracite

Anthracite

Anthracite

Anthracite

Navy

Navy

Navy

Navy

Navy

Navy

Cashmere

Brun

Cashmere

Cashmere

Brun

Cashmere

Caramel

Caramel

Caramel

Hvit

Caramel

Rosé

Rosé*

Rosé

Rosé *

Bronze

Bronze*

Bronze

Bronze*

Beige

Beige*

Beige

Beige*

medi Magenta*

medi Magenta*

Hvit*

Hvit*

* Opptil 10 dagers levering.

medi travel
men

medi travel
women

   
CCL
Lengde
(vanlig og
kort)

kne

kne

Finnes i

kun standard

kun standard

Tå

lukket

lukket

Farger

Svart

Svart

Spesial
bestilling

Anthracite

Caramel
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mediven elegance®, mediven® for men, mediven active®,
mediven® comfort, mediven plus®
Omkrets
Størrelser

I

II

III

IV

V

VI

VII

cG lår med silikon toppbånd

43 – 48

45 – 52

49 – 56

53 – 60

56 – 64

60 – 68

64 – 72

cG lår med silikon toppbånd
ekstra vidde

49 – 57

53 – 62

57 – 67

61 – 72

65 – 77

69 – 81

73 – 85

cG lår uten silikon toppbånd

43 – 57

45 – 62

49 – 67

53 – 72

56 – 77

60 – 81

64 – 85

cF

39 – 52

41 – 56

44 – 60

47 – 65

50 – 69

53 – 73

57 – 78

cE

30 – 37

33 – 40

35 – 43

37 – 45

39 – 48

41 – 51

42 – 53

cD

27 – 33

29 – 36

32 – 39

34 – 42

36 – 45

38 – 48

40 – 50

cC

28 – 34

30 – 37

33 – 40

35 – 43

37 – 46

39 – 49

41 – 51

cB1

23 – 27

24 – 29

26 – 32

29 – 35

31 – 37

33 – 39

35 – 41

cB

18 – 20

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28

28 – 30

30 – 32

cY

26 – 31

28 – 33

29 – 35

31 – 37

32 – 38

33 – 40

34 – 42

cA

17 – 22

19 – 24

21 – 26

23 – 29

25 – 32

27 – 34

28 – 35

Lengde

Lengde mediven for men

l G normal

72 – 83

l D normal

39 – 44

l G kort

62 – 71

l D kort

34 – 38

l D normal

39 – 44

l D kort

34 – 38

Lengde mediven active

mediven® forte

l D normal

43 – 49

l D kort

37 – 42

Omkrets
Størrelser

I

II

III

IV

V

VI

VII

cG lår med silikon toppbånd

44 – 47

46 – 50

50 – 54

53 – 58

56 – 61

60 – 65

64 – 70

cG lår med silikon toppbånd
ekstra vidde

48 – 53

51 – 57

55 – 61

59 – 65

62 – 70

66 – 74

71 – 80

cG lår uten silikon toppbånd

44 – 53

46 – 57

50 – 61

53 – 65

56 – 70

60 – 74

64 – 80

cF

40 – 47

42 – 51

45 – 55

48 – 58

51 – 62

54 – 67

58 – 72

cE

30 – 37

33 – 40

36 – 42

38 – 44

40 – 46

42 – 48

44 – 50

cD

28 – 33

30 – 35

32 – 37

34 – 39

36 – 41

38 – 43

40 – 45

cC

29 – 34

31 – 36

33 – 38

35 – 40

37 – 42

39 – 44

41 – 46

cB1

24 – 26

26 – 28

28 – 31

30 – 33

32 – 35

34 – 37

36 – 39

cB

18 – 20

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28

28 – 30

30 – 32

cY

28 – 30

29 – 32

31 – 34

33 – 36

34 – 38

36 – 40

37 – 41

cA

18 – 21

20 – 23

22 – 25

24 – 27

26 – 29

28 – 31

30 – 33

cG
cF

cE
cD

Lengde

Tå

l G normal

72 – 83

Standard med åpen tå

l G kort
l D normal

62 – 71

Korte fotstørrelser 36–38

38 – 43

Normale fotstørrelser 38–43

l D kort

33 – 37

Kan bestilles med ekstra fotlengde fra 1-7 cm.

cC

cB
cY

Service

cB1

cA
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Kompresjonsklasser

Indikasjoner

1

moderat
kompresjon

Ved lettere åreknuter uten tydelige tegn til ødem og for tidlige
åreknuter under graviditet. Ved spesielle grunner, som for eksempel
tap av styrke i hendene, slitasjegikt, revmatisme eller diabetes.
Kompresjon i mmHg: 18,0–21,0
Kompresjon i kPa: 2,4–2,8

mediven elegance (åpen + lukket tå)
mediven for men (lukket tå)
mediven active (lukket tå)
mediven comfort (åpen + lukket tå)
mediven plus (åpen + lukket tå)

2

moderat til sterk
kompresjon

For mer alvorlige symptomer, markante åreknuter med tegn til
ødem, mer markante åreknuter under graviditet, posttraumatisk
hevelse, etter tilheling av enkle venøse leggsår, etter overfladisk
tromboflebitt, etter sklerose og varicekirurgi for stabilisering av
vellykket behandling.
Kompresjon i mmHg: 23,0–32,0
Kompresjon i kPa: 3,1–4,3

mediven elegance (åpen + lukket tå)
mediven for men (lukket tå)
mediven active (lukket tå)
mediven comfort (åpen + lukket tå)
mediven plus (åpen + lukket tå)
mediven forte (åpen tå)

3

sterk kompresjon

For alle komplikasjoner etter grunnleggende og post-trombotisk
venøs insuffisiens, markant tendens til ødem, sekundære åreknuter,
atrophie blanche, dermatosklerose og etter leging av alvorlige sår,
spesielt
tilbakevendende venøse leggsår.
Kompresjon i mmHg: 34,0–46,0
Kompresjon i kPa: 4,5–6,1

mediven plus (åpen + lukket tå)
mediven forte (åpen tå)
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Lengde
cG

l G normal

72 – 83

l G kort

62 – 71

l D normal

39 – 44

l D kort

34 – 38

cC

cB

Kontraindikasjoner
I henhold til forskrifter fra German Society for
Phlebology:
• Absolutte kontraindikasjoner: Fremskredne
perifere arterielle okklusjonssykdommer,
ubehandlet hjertesvikt, septisk flebitt og
phlegmasia coerulea dolens.
• Relative kontraindikasjoner: væskende
dermatoser, overfølsomhet overfor materialet i
kompresjonsstrømpen, sensoriske forstyrrelser i
ekstremitetene, fremskreden perifer nevropati
(for eksempel diabetes mellitus) og primær
kronisk polyartritt.

Service

medi tar ikke ansvar for konsekvensene av
kontraindisert bruk av dette produktet.
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Riktig måltaking av rundstrikkede kompresjonsstrømper
Merk: lengdemålene tas på innsiden av benet, unntatt l G

cA, l A, l Z
Ta omkretsmål cA rett bak leddet ved
basen av tærne der lilletåen begynner.
Lengden på foten for strømper med
åpen tå er bestemt av lengdemålet l A
som måles fra kanten av hælen til
målepunktet cA. Lengden på foten
for strømper med lukket tå måles
fra kanten av foten til tåspissene.
(l Z-mål)

cA

cF

lF

cG, l G
Ta cG og lengdemål l G ca.
3 cm. under skrittet.

lA

cY
Ta omkretsmål
cY rundt hælen og vristen, med foten
maksimalt bøyet.

cY

cB
lB

cB1

l B1

cG

lG

cK
Ta omkretsmålet cK
i høyde med g-målet,
rundt begge bein.

cB, l B
Ta omkretsmålet cB og lengdemålet
l B der ankelen er smalest, rett ovenfor
ankelknoken. Dette målet er spesielt
viktig for valg av størrelse, fordi
trykket her vil være 100 %.

cB1, l B1
Omkretsmålet cB1 og lengdemålet l B1
er ved det punktet leggen begynner,
eller ved overgangspunktet til
akillesen.

cF, l F
Omkretsmål cF og
lengdemål l F finner du
der den indre lårmuskelen begynner eller på
midten av låret.

cK

lH

cH

lT

cT

cH, l H
Ta omkretsmålet cH i
hoftehøyde ved det
bredeste punktet på
setet. Ta lengdemålet lH i
luftlinje ned til gulvet.

cT, l T
Ta omkretsmålet cT
rundt livet.

cC, l C
Ta cC og l C lengdemål
ved den bredeste omkretsen på
leggen.

cC

lC

Lengde buksetopp
foran
Mål fra skritt til midje.
Det kan være mer
komfortabelt for
pasienten å måle lengden
på buksetoppen 3 cm til
siden for skrittet.

cT

cD

lD

cE

lE

cD, l D
Ta målene for omkretsen cD og
lengden l D omtrent to fingerbredder
under kneskålens nedre kant, på nivå
med hodet på fibula.

cE, l E
Omkretsmålet måles midt på kneet
med lett bøyd kne.
Ta lengdemålet l E når beinet er rett.

l K1T

K1

cT

l K2T
K2
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Lengde buksetopp bak
Mål fra Gluteal folden til
midjen. Dersom
pasienten ønsker høyere
eller lavere buksetopp,
tas målene til ønsket
høyde. „Midjepunktet“ T
viser bare vanlig lengde.

Bestilling av målsydde, rundstrikkede
kompresjonsstrømper / strømpebukse
medi Norway AS • Faks +47 52 84 45 09
Brukers navn / evt. kundenr.

Leveringsadresse

Faktura adresse

Antall

stykk

par

Kompresjon i buksetopp

bukser

Dato / Måltakers navn, adresse, tlf.

Omkretser

kompresjon i buksetopp
ccl

Omkretser

venstre ben / cm 

høyre ben / cm

Lengde
strømpebukse-topp, cm

Fot
Fotlengde, åpen tå (l A)
(hæl til
cm
fotballe cA)
	 Fotlengde, lukket tå (l Z)
(hæl
til tå):
cm
Myk tå

bak

Farge

cm

lG

cF

cF

lF

cE

cE

lE

cD

cD

lD

cC

cC

lC

cB1

cB1

l B1

cB

cB

lB

cY

cY

cA

cA

lZ

CCL

CCL

CCL

Lengths

Kryss av:

1

2

3

AD

mediven forte

lH

cG

lA

Kompresjon

mediven plus

cH

cG

cm

Spesielle ønsker

mediven comfort

lT

cK

Toppbånd mediven comfort
og mediven forte
Multifunksjonstoppbånd (MfB)
Silikontoppbånd med nupper
(NoB)
Silikontoppbånd med nupper og
motiv (NoM)
Sensitive toppbånd (SeB)
Trikotavslutning oppe
(unntatt comfort)

mediven elegance

cT

Lengde
ben

Toppbånd mediven elegance
og mediven plus
Toppbånd platina (TBp)
Toppbånd sensitiv (TBs)
Toppbånd ekstra (TBe)
Toppbånd basic (TBb)
Trikotavslutning oppe

Hoftefeste
kun plus og forte
venstre
høyre
Hæl l T:
Midje
omkrets cT:

foran

lengde torso

AF

AG

AT

lA
lZ

AT / U AT / H

Fot lengde

lA
lZ

lA
lZ

Alle mål er kroppsmål, dvs. uten stramming! Personen som sender
inn bestilling er ansvarlig for mål som ikke stemmer. Målsydde plagg
kan ikke returneres.
Alle bestillinger for målsydde plagg må være i skriftlig form.

ary Kft.

est

0090
0091
.hu
hu

s.r.l.
pe Ghedini, 2
Predosa (BO)

6 13 24 84
6 13 29 56
-italia.it
-italia.it
land BV

eda
lands
22 555
22 565
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medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Unit 1806, Floor 18, Sandhill Plaza No. 1
2290 Zuchongzhi Road
200131 Shanghai
People’s Republic of China
T: +86-1366 1668 687
F: +86-2161 7696 07
infocn@medi.cn
medi Bayreuth Espana SL
C / Canigo 2-6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34-932 60 04 00
F +34-932 60 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com
Medi Turk Ortopedi Medikal Ic ve Dis Tic. AS
Kültür mah. çaldıran sok.14 / 3
06420 Çankaya / Ankara
Turkey
T: +90 312 435 20 26
F: +90 312 434 22 82
info@medi-turk.com
www.medi-turk.com
medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL
Great Britain
T +44-1432 37 35 00
F +44-1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk
medi Ukraine LLC
Tankova Str. 8, office 35
Business-center „Flora Park“
Kiev 04112
Ukraine
T +380 44 591 11 63
F +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua
medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1-336 4 49 44 40
F +1-888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com

4 04 56
4 04 56
rus.ru
rus.ru

Definisjon av
artikkelnummer
flebologi
Velg størrelsen din basert på det siste (7.) sifferet i
artikkelnummeret, fra 2 til 6 for travel men og
travel women, eller fra 1 til 7 for alle andre
kvaliteter. Velg åpen eller lukket tå (6. siffer: 0 =
åpen tå, 1 = lukket tå) for alle kvaliteter unntatt
mediven plus, mediven for men, mediven active,
medi travel men / women. Velg farge (5. siffer) i
stedet for x.
mediven sheer & soft
0 = Natural
5 = Ebony
mediven elegance
C = Cashmere
K = Rosé*
1 = Caramel
Z = Bronze*
0 = Beige
3 = Navy

*Velg åpen eller lukket tå (6. siffer: 7=åpen tå, 8=lukket tå)

mediven for men / mediven active
3 = Navy
5 = Svart
6 = Brown
7 = Hvit (kun mediven active)
A = Anthracite
mediven comfort
C = Cashmere
K = Rosé
1 = Caramel
Z = Bronze

0 = Beige
3 = Navy
A = Anthracite
5 = Svart

mediven plus
C = Cashmere
K = Rosé
1 = Caramel
Z = Bronze
0 = Beige

3 = Navy
A = Anthracite
5 = Svart
M = medi Magenta
7 = Hvit

mediven forte
C = Cashmere
Headquarters
K = Rosé
medi GmbH
& Co. KG
1 = Caramel
Medicusstraße 1
= Bronze
95448XBayreuth

en AB

entuna

97 98
68 70
.se
se

Germany
T + 49 921 912-0
F + 49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en
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A = Anthracite
5 = Svart
M = medi Magenta
7 = Hvit

0 = Beige
3 = Navy
medi Norway
AS
Z = Anthracite
Vestheimvegen 35
5 = Svart
4250 Kopervik

Norway
T +47 52 84 45 00
F +47 52 84 45 09
post@medinorway.no
www.medinorway.no

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth / Germany
T +49 921 912-0
F +49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en
medi Australia Pty Ltd
83 Fennell Street
North Parramatta NSW 2151
Australia
T +61-2 9890 8696
F +61-2 9890 8439
sales@mediaustralia.com.au
www.mediaustralia.com.au
medi Austria GmbH
Adamgasse 16 / 7
6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 57 95 15
F +43 512 57 95 15 45
vertrieb@medi-austria.at
www.medi-austria.at
medi Belgium bvba
Posthoornstraat 13 / 1
3582 Koersel
Belgium
T + 32-11 24 25 60
F +32-11 24 25 64
info@medibelgium.be
www.medibelgium.be
medi Brasil
Rua Cristovan de Vita, n.º 260, Un. 30,
Centro Logístico Raposo Tavares,
Vila Camargo
Vargem Grande Paulista - SP
CEP 06730-000
Brasil
T +55-11-3500 8005
sac@medibrasil.com
www.medibrasil.com
MAXIS a.s.,
medi group company
Slezská 2127 / 13
120 00 Prague 2
Czech Republic
T: +420 571 633 510
F: +420 571 616 271
info@maxis-medica.com
www.maxis-medica.com
medi Danmark ApS
Vejlegardsvej 59
2665 Vallensbaek Strand
Denmark
T +45-70 25 56 10
F +45-70 25 56 20
kundeservice@sw.dk
www.medidanmark.dk
medi France
Z.I. Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93297 Tremblay en France Cedex
France
T +33-1 48 61 76 10
F +33-1 49 63 33 05
infos@medi-france.com
www.medi-france.com

medi Hungary Kft.
Bokor u. 21.
1037 Budapest
Hungary
T +36 1 371-0090
F +36 1 371-0091
info@medi.hu
www.medi.hu

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Unit 1806, Floor 18, Sandhill Plaza No. 1
2290 Zuchongzhi Road
200131 Shanghai
People’s Republic of China
T: +86-1366 1668 687
F: +86-2161 7696 07
infocn@medi.cn

medi Italia s.r.l.
Via Giuseppe Ghedini, 2
40069 Zola Predosa (BO)
Italy
T: +39-051 6 13 24 84
F: +39-051 6 13 29 56
info@medi-italia.it
www.medi-italia.it

medi Bayreuth Espana SL
C / Canigo 2-6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34-932 60 04 00
F +34-932 60 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com

medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
T +31-76 57 22 555
F +31-76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl
medi Norway AS
Vestheimvegen 35
4250 Kopervik
Norway
T +47 528 44 50 0
F +47 528 44 50 9
post@medinorway.no
www.medinorway.no
medi Polska Sp. z.o.o.
Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice
Poland
T +48-32 230 60 21
F +48-32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl
medi Bayreuth Unipessoal, Lda
Rua do Centro Cultural, no. 43
1700-106 Lisbon
Portugal
T +351-21 843 71 60
F +351-21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt
medi RUS LLC
Business Center NEO GEO
Butlerova Street 17
117342 Moscow
Russia
T +7-495 374 04 56
F +7-495 374 04 56
info@medirus.ru
www.medirus.ru

Medi Turk Ortopedi Medikal Ic ve Dis Tic. AS
Kültür mah. çaldıran sok.14 / 3
06420 Çankaya / Ankara
Turkey
T: +90 312 435 20 26
F: +90 312 434 22 82
info@medi-turk.com
www.medi-turk.com
medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL
Great Britain
T +44-1432 37 35 00
F +44-1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk
medi Ukraine LLC
Tankova Str. 8, office 35
Business-center „Flora Park“
Kiev 04112
Ukraine
T +380 44 591 11 63
F +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua
medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1-336 4 49 44 40
F +1-888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com

medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna
Sweden
T +46 8 96 97 98
F +46 8 626 68 70
info@medi.se
www.medi.se
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medi Norway AS
Vestheimvegen 35
4250 Kopervik
Norway
T +47 52 84 45 00
F +47 52 84 45 09
post@medinorway.no
www.medinorway.no
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Headquarters
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
T + 49 921 912-0
F + 49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en

