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medi. I feel better.

Driving the future in
compression therapy
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".

Gode behandlingskonsepter
Nye produkter har gjort det naturlig å dele
lymfødembehandlingen inn i en
behandlingsfase og en vedlikeholdsfase. Flere
forskjellige produkter kan kombineres
innenfor disse fasene. Det gir deg som
spesialist i lymfødembehandling nye
muligheter til å oppnå gode resultater og få
fornøyde brukere.
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medis 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
mediven kompresjonsstrømper utgjør grunnbehandlingen
for pasienter med venøse plager. Finn ut mer om om de
utallige modeller og varianter av mediven-og circaid
produkter for venøse sykdommer.
Art. no.: 97D77
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208 mm

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

210 mm

Sårbehandling
Med mediven ulcer kit og circaid juxtacures tilbyr medi to
innovative produkter for effektiv behandling av akutte
leggsår. For å forebygge tilbakefall har medi også en rekke
løsninger for hver enkelt pasient.
Art. no.: 97868
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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
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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
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medi
medi tilbyr medisinske produkter for en rekke
tilstander og livssituasjoner. Vi er imidlertid mer enn
bare en produsent. Vi håndterer også vår egen
forskning og utvikling, teknologi, produksjon og
markedsføring internt – med konstant fokus på
markedet, dets behov og variabler, 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 med oss 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
eller bestille på e-post:
post@medinorway.no
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Mer enn bare en
produsent
medi tilbyr medisinske hjelpemidler for en rekke
tilstander og livssituasjoner. Vi er imidlertid
mer enn bare en produsent. Vi håndterer også
vår egen forskning og utvikling, teknologi,
produksjon, markedsføring og salg internt –
med konstant fokus på markedet, dets behov 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 leverandører av medisinske
forbruksvarer, sykehus og klinikker, legepraksiser
og terapeuter. Med andre ord, spesialister som vet
hvilke brukere som trenger hvilke hjelpemidler for å
forbedre livskvaliteten sin.
Vårt produktutvalg inneholder hovedsakelig
medisinske kompresjonsstrømper for personer med
venelidelser, lipødem og lymfødem, skinner og
støtteutstyr til konservativ og postoperativ
behandling av ortopediske skader og lidelser,
strømper til forebygging av trombose,
kompresjonsstrømper til bruk etter åreoperasjoner,
kompresjonsplagg til bruk etter plastisk og kosmetisk
kirurgi, samt en rekke behandlingsstøttende
produkter.
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 en produsent av medisinske produkter, er
medi svært kvalitetsbevisst. Produkt- og systemsertifikater beviser at alle lovmessige krav er
oppfylt.
CE-merke
medis medisinske produkter oppfyller alle kravene i
Europeisk direktiv 93/42/EØF og tysk lovgivning
angående medisinske enheter. I henhold til
bestemmelser er produktene våre underlagt
prosedyrer for samsvarsevaluering og får CEmerket. CE-merket er et slags «pass for industrielle
produkter», og garanterer fri handel innen Det
europeiske fellesskap (EØF).
Kvalitetsetikett
Våre medisinske kompresjonsstrømper kontrolleres
ved jevne mellomrom av Hohenstein Research
Institute i samsvar med kvalitets- og
testbestemmelsene i RAL-GZ 387. Som bekreftelse på
at produktene våre oppfyller kvalitetsbetingelsene, kan
du se kvalitetsetiketten trykt på emballasjen.
Kvalitetsstempel for tekstiler
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 stoffer som kan være
helseskadelige. Oeko-Tex Standard 100-sertiﬁkatet
garanterer at kvalitetstesting for helsevern har blitt
gjennomført og godkjent.
DIN EN ISO 9001: 2000 / DIN EN 13485
medi ivaretar kvalitetskontrollsystemet i samsvar
med DIN EN ISO 9001: 2000 og DIN EN 13485. Siden
1996 har vi påvist vår ISO 9000-status til kundene
våre med et sertifikat. Fra dette tidspunktet har medi
benyttet mulighetene denne standarden gir for
kontinuerlig å forbedre produkter fra
forretningsenhetene Flebologi, Ortopedi, Protetikk og
Sykehus for å opprette sikrere og mer effektive
prosesser og prosedyrer. Vi definerer kundetilfredshet
som en avgjørende målestokk for kvalitet.
Hohenstein-testenhet – HOSY
Trykk er den viktigste egenskapen til en medisinsk
kompresjonsstrømpe.
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Behandlingskonsept
for lymfatiske tilstander
Intensiv behandlingsfase

circaid®
reduction kit
justerbar plagg

Justerbare kompresjonsplagg

Intensiv behandlingsfase
Fase 1

Intensiv behandlingsfase
I denne fasen er målet å redusere hevelsen så mye som mulig ved hjelp av komplett fysikalsk
lymfødembehandling. Pasienten får daglig behandling til maksimal reduksjon er oppnådd.
I intensivfasen brukes kompresjon i form av kortelastiske bandasjer, justerbar kompresjonsplagg og
eventuelt pulsator. Det er en fysioterapeut med kompetanse innen lymfødem som utfører
behandlingen og vurderer hvilket kompresjonsmateriell som egner seg til hver enkelt pasient.
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Vedlikeholdsfasen
mediven®
flatstrikkede plagg
mediven®
rundstrikkede plagg

circaid® juxtafit®
justerbar plagg

Elastiske kompresjonsplagg
Justerbare kompresjonsplagg

Vedlikeholdsfasen

I feel better.

Fase 2

Vedlikeholdsfasen
I vedlikeholdsfasen er målet å opprettholde resultatet fra intensivbehandlingen. Pasienten får videre oppfølging
hos fysioterapeut. Det tilpasses kompresjonsplagg som skal holde ødemene i sjakk over tid, og noen pasienter
kan også ha nytte av en pulsator til hjemmebruk. Egenbehandling står sentralt i denne fasen. Pasientens
egeninnsats i bruk av kompresjonsplagg er viktig for et godt resultat. Det kan være flatstrikkete strømper eller
ulike justerbar bandasjer til bruk om dagen eller natten, avhengig av behovet.
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Indikasjonsoversikt –
ben
Elastisk
Indikasjon

Lymfødem

Diagnose

Stadium 1

Stadium 2

Stadium 3

Lipødem

Stadium 1

Stadium 2

Stadium 3

Primært
symptom

mediven
mondi *

mediven
sensoo*

circaid
reduction
kit

circaid
juxtafit
premium

circaid
juxtafit
essentials

circaid
graduate
ben

for
bindevev
· mykt
· normalt
· fast

for
bindevev

for
bindevev

· normalt
· fast

· normalt

for
bindevev
· mykt
· normalt
· fast

for
bindevev
· mykt
· normalt
· fast

for
bindevev
· mykt
· normalt
· fast

for
bindevev
· mykt
· normalt
· fast

l

Tension**

mmHg **

mmHg **

mmHg **

Tension**

mmHg **

mmHg **

mmHg **

Tension**

mmHg **

mmHg **

mmHg **

Spontant
reversibel, myk og
deigaktig hevelse,
gropdannelse
(pitting) ved
trykk, ingen
hudforandringer

AD
AG
AT

l

l

Spontant
reversibel, tidlig
fibrose,
gropdannelse
nærmest
umulig, av og til
hudforandringer

AD
AG
AT

l

l

AD
AG
AT

l

Appelsinhud»,
overflaten er
glatt på enkelte
steder, knudrete
på andre

AT

l

l

«Madrasshud»,
grov
hudoverflate
med betydelig
gropdannelse

AT

l

l

AT

l

Markert form,
elefantiasis,
fibrose, typiske
kroniske
hudforandringer

Ytterligere store,
uformelige
fettansamlinger

Justerbar

mediven
550 ben

Obs!
mediven mondi og mediven 550 ben,
kompresjonsklasse 1, er indisert for
følgende tilleggsykdommer eller relaterte
tilstander:
· arterielle sirkulasjonsforstyrrelser
· paralyse
· etter bypasskirurgi
· etter hjerneslag
· for leddproblemer
· ved behandling av barn
Den aktuelle årsaken tas alltid med i
vurderingen av kompresjonsplagget.
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l

Forklaring
*H
 usk at modellene mediven mondi
og mediven sensoo er beregnet på
stadium 1–2.
De har ikke tilstrekkelig stivhet for
pasienter med mykt bindevev. De kan
komme til å "krype inn" i hudfolder og
dermed forårsake stase.
** Juster som foreskrevet.

Indikasjonsoversikt –
armer
Elastisk
Indikasjon

Lymfødem

Diagnose

Stadium 1

Stadium 2

Stadium 3

Lipødem

Stadium 1

Stadium 2

Stadium 3

Primært symptom

Justerbar

mediven
550 arm

mediven
esprit *

mediven
harmony*

circaid
reduction
kit

circaid
juxtafit
essentials

circaid
graduate
arm

for
bindevev
• mykt
• normalt
• fast

for
bindevev

for
bindevev

· normalt
• fast

• fast

for
bindevev
· mykt
· normalt
· fast

for
bindevev
• mykt
· normalt
• fast

for
bindevev
• mykt
· normalt
• fast

Tension**

mmHg **

mmHg **

Tension**

mmHg **

mmHg **

Tension**

mmHg **

mmHg **

Spontant
reversibel, myk og
deigaktig hevelse,
gropdannelse
(pitting) ved
trykk, ingen
hudforandringer

AG

CG

l

l

Spontant reversibel,
tidlig fibrose,
gropdannelse
nærmest
umulig, av og til
hudforandringer

AG

CG

l

l

Markert form,
elefantiasis, fibrose,
typiske kroniske
hudforandringer

AG

CG

l

«Appelsinhud»,
overflaten er glatt
på enkelte steder,
knudrete på andre

AG

CG

l

l

«Madrasshud»,
grov hudoverflate
med betydelig
gropdannelse

AG

CG

l

l

Ytterligere store,
uformelige
fettansamlinger

AG

CG

l

Merk:

l

Forklaring

mediven 550 arm i kompresjonsklasse
I er indisert for følgende
tilleggsykdommer eller relaterte
tilstander:
· arterielle sirkulasjonsforstyrrelser
· for paralyse
· etter bypasskirurgi
· etter et hjerneslag
· for leddproblemer
· ved behandling av barn

* Husk at mediven esprit og mediven
harmony er plagg for stadium 1–2.
De har ikke tilstrekkelig stivhet for
pasienter med mykt bindevev. De kan
komme til å "krype inn" i hudfolder og
dermed forårsake stase.
** Juster som foreskrevet.
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mediven – Elastisk kompresjon

mediven®
elastisk
kompresjon
Flatstrikkede kompresjonsstrømper brukes for
lipødem og lymfødem. De bidrar til å holde ødemet i
sjakk etter behandling og dermed gi et optimalt
resultat. medi tilbyr ulike kvaliteter med funksjonelle
egenskaper som for eksempel pustende materialer
som gir høy brukerkomfort.
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Karakteristiske fordeler ved produktene.

Clima Comfort* for perfekt
varmeutveksling
• Velvære året rundt
• Svært aktiv pustende
• Forhindrer kløe

Forsterket garn for trykk over
et område
• Dyptvirkende trykk over større
områder
• Mer stabilt og mindre elastisk
for effektiv behandling av ødem
• Optimal trykkstabilitet, dagen
lang

Clima Fresh
Teknologi integrert i medis
high-tech garn gjør strømpen
luftig og frisk hele dagen. Clima
Fresh forhindrer at bakterier og
andre mikroorganismer
koloniseres i materialet.

Flat søm dekket med elastisk
bånd
• Motstandsdyktig mot gnissing
og slitasje
• For bedre bevegelsesfrihet
Lett å holde i orden
• Egnet for skånsomt program i
vaskemaskin og tørketrommel

Perfekt passform
• Svært nøyaktig
kompresjonsdosering
• Optimale forhold for medisinsk
behandling

Svært hudvennlig og egnet for
daglig bruk.
• Inneholder ikke bomull eller
gummi

Spesialmålinger tilpasset
personlige behov
• Individuelt skreddersydde plagg
for alvorlige indikasjoner, armer
og ben med unormal fasong,
eller for spesielle egenskaper

Anatomic Fit

Anatomiske, skrå kanter som
standard (distalt og
proksimalt)
• Uhindret lymfatisk drenasje
uten
sirkulær stase
• Optimal passform og bedre feste

* Clima Comfort
Komfort, vitenskapelig testet av French Institute IFTH.
Testresultatet viser at Clima Comfort-teknologien fra
medi garanterer varmeutveksling mellom huden og
strømpen. medi oppnådde en fortreffelig totalscore på
11 av 12 poeng.
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mediven – Elastisk kompresjon

Det er mange gode grunner
for å velge mediven®.
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mediven – Elastisk kompresjon

Lymfologi
medivens utvalg av flatstrikkede produkter i høy
kvalitet gir deg åpenbare fordeler.
mediven strømper er tilgjengelige i ulike kvaliteter og
varianter. De leveres i attraktive farger og mønstre.
Lymfepasienter kan dermed dra nytte av både
optimal kompresjonsbehandling og samtidig
kombinere strømpene med resten av garderoben
deres.
I tillegg til strømpene, tilbyr medi også tåkapper i
ulike stiler og farger. Perfekt pasientbehandling fra
medi – helt til tuppen av tærne.
Terapeutens fordeler:
• Kundelojalitet, ved å tilby et individuelt
produktutvalg og mange varianter. Du kan gi hver
enkelt kunde et produkt som er spesielt tilpasset for
hans/hennes indikasjon.
• Skaff deg nye kunder med kompetent rådgivning.
Du kan føle deg trygg når du gir individuell og
korrekt veiledning om medivens flatstrikkede
produkter.
• Høy tilfredshet og bedre compliance hos dine
kunder kan oppnås fordi finishen på produktene
har så høy kvalitet, og mulighetene til individuell
tilpasning er så mange.
• Med enkel håndtering og grunnleggende
produktkunnskap, kan du trygt veilede dine
pasienter.

Benplagg

Ødemstadium

Strikketeknikk

S = Standard
M = Målsydd

Side

mediven 550 ben

1, 2, 3

flatstrikket

S, M

22

mediven mondi

1, 2

flatstrikket

S, M

30

mediven sensoo

1

flatstrikket

M

36
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Kompresjon

CCL 1, 2, 3, 4

Den stiveste og mest stabile flatstrikkede kvaliteten for ødemer til og med stadie 3.
Indikasjoner
• Primært og sekundært lymfødem stadie 1, 2 og 3
• Lipødem stadie 1, 2 og 3
• Alvorlige venøse tilstander med tendens til å utvikle ødem
• Keloidbehandling, f.eks. etter brannskader
• Postoperativt og posttraumatisk ødem
• Blandingsødemer: for eksempel flebolymfødem, lipolymfødem

Produktfordeler

Clima Comfort

Perfect Fit

Clima Fresh

Variety

Bindevevets konsistens
Anbefalt for mykt, normalt og fast bindevev
Produktegenskaper
• Høyest arbeidstrykk
• Over 5600 kombinasjonsalternativer med spesialtilbehør, for
eksempel myk tå
• Mange varianter, for eksempel bendeler og plagg i to eller flere deler.
• NYHET: Komfortsone i kneet. Mykere strikkemateriale som hindrer
rynker og ubehagelig innstramming i kneområdet.
• Moteriktig utvalg: Fire standardfarger, ni trendfarger, tre unike
designelementer og fire fashion-kombinasjoner
Design-elementer

Anatomic Fit

Farger
S = Standard
M = Målsydd

Fashion-elementer
S

Svart

Stars

Animal

Berry

S+M

Caramel

S

Sand

S

Cashmere

Standardfarger

M
M

Ribs

Ornaments

Pink

Navy

Antrasit

medi
Magenta

M

M

M

M

M

M

Mossgreen

Pyramids

Crosses

Cherry-red

Aqua

Grey

Design-elementer kan
kombineres fritt med
standard- og trendfargene.

M

Mintgreen

Coral

Blue-Jeans

Trendfarger
Flower

Lila

4 mønstre, 4 farger, 16 valgmuligheter!

Trendfarger,
r og
design-elemente
r er
fashion-elemente
llegg
ti
en
tilgjengelig ut
i pris!

Tilgjengelig med glitrende
Swarovski krystaller.

Leveringsperiode for
trendfarger opptil
10 arbeidsdager.

* Swarovski er registrert
varemerke for Swarovski AG
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mediven – Elastisk kompresjon

mediven® 550 ben

mediven® 550 ben
målsydd
Målsydde varianter
AD

AF

AG

AT / ATH / ATU

ATE / ATEH

valgfri
med
belte

AB

AB1

BD

BT / BTH

BF

BG

CF

CG

DF

EG

Elastan (EL)

Polyamid (PA)

CCL 1

23 %

77 %

CCL 2

25 %

75 %

CCL 3

28 %

72 %

CCL 4

32 %

68 %

Skrå avslutning på alle strømpevarianter
Skrå avslutning på låret og linning med
regulerbar strikk

Skrittkile

Skrittkile menn: ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH
Uten kompresjon foran i buksetopp: ATU,
ATEU,FTU, ETU, CTU, BTU
Skrå avslutning, åpen fot

Kombinasjon av
knestrømpe,
capristrømpebukse og
sykkelbukse
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DG

Hva materialet består av

På strømpebukser

Fot

ET / ETH
FT / FTH

venstre
høyre

Standard størrelser

Avslutning proksimalt

B1T / B1TH
CT / CTH

Kombinasjon av
knestrømpe og
CT bukse

Strømpebukse
for menn

Strømpebukse
med ett ben

mediven 550 standard
Typer

cD

lD

AD

AD pte.

cC

cB1

cB
cY
cA

Artikkelnr.

kne

kne, kort

B2407*

B2477*

CCL

2

Lengde

2 lengder for AD / kne og AD /
kne, kort

Fot

Åpen tå, rett avslutning

Toppbånd

Profile toppbånd

Standardstørrelser

IV – XIV

Farger

Caramel

*Legg til *Art.nr. pr. størrelse
(se under).

l = lengdemål
c = omkretser

Finn riktig art. nr: Bruk art. nr. AD eller AD,kort + art. nr for aktuell størrelse
*Art.nr pr. størrelse:

-01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

-09

-23

-24

Størrelse:

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

Omkrets i cm
Standard
størrelse

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

cD

29 – 33

30 – 34

31 – 35

32 – 36

33 – 37

34 – 38

35 – 39

36 – 40

37 – 41

38 – 42

39 – 43

cC

30 – 34

31 – 35

32 – 36

33 – 37

34 – 38

35 – 39

36 – 40

37 – 41

38 – 42

39 – 43

40 – 44

cB1

24 – 26

25 – 27

26 – 28

27 – 29

28 – 30

29 – 32

29 – 33

30 – 34

31 – 35

32 – 36

33 – 37

cB

19 – 20

20 – 21

21 – 22

22 – 23

23 – 24

24 – 25

25 – 26

26 – 27

27 – 28

28 – 29

29 – 30

cY

27 – 29

28 – 30

29 – 32

29 – 33

30 – 34

31 – 35

32 – 36

33 – 37

34 – 38

35 – 39

36 – 40

cA

18 – 20

19 – 21

20 – 22

21 – 23

22 – 24

23 – 25

24 – 26

25 – 27

26 – 28

27 – 29

28 – 30

Lengdemål i cm
l D = normal: 39 – 41

l D = kort: 37 – 39
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mediven® 550 ben
standard størrelser
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Kompresjon

CCL 1, 2, 3
Produktfordeler

Den stiveste og mest stabile flatstrikkede
kvaliteten - for ødemer til og med stadie 3.
Indikasjoner
• Lymfødem i forfoten og tærne
• Lymfødem i fotryggen
Produktegenskaper
• Tåkappe med Clima Fresh: pålitelig forebygging av
lukt og bakteriekolonisering
• Unik sømteknikk:
- Sømmene er flyttet i over- og underkant av tærne
for bedre lymfedrenasje
- Laterale sømmer gir stabilitet til hver tå
- Hver enkelt tå er tilmålt for å gi optimal passform
• Valgfri integrering av medi lymfeputer for
ytterligere trykk ved lymfødem på fotryggen

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Anatomic Fit

Tåkappe uten søm
• Mer pålitelige målinger (ikke lenger nødvendig å
beregne overlapping)
• Optimal lymfedrenasje (ingen sirkulære sømmer)
• Svært komfortabel å bruke, uten sirkulære
sømmer
• Tilgjengelig i alle lengder - sokker, kne, lår og
strømpebukser
• Kan bestilles med forskjellig kompresjonsklasse i
tåkappedelen og resten av strømpen.

Tåkappe uten søm

Separat tåkappe
• Økt stabilitet ved bruk av doble kompresjonsplagg
ved store ødemer på fotryggen
• Økt compliance fordi den er enkel å ta av og på
• Individuelle behandlingsmuligheter, f.eks. til bruk
om natten eller i kombinasjon med andre
produktvarianter
• Syes sammen med søm under foten (standard).
Kan også leveres med søm lateralt.

Separat tåkappe

Tilgjengelige versjoner
Lukket
tåkappe

Lukket
tåkappe
uten lilletå

Åpen
tåkappe

Åpen
tåkappe
uten lilletå
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mediven® 550
tåkappe

Design-elementer

Fashion-elementer

Farger
S = Standard
M = Målsydd

Stars

Animal

Berry
S

Svart

S+M

Caramel

S

Sand

S

Ribs

Ornaments

Pink

Cashmere

Standardfarger

M
M

Pyramids

Crosses

Grey

Designelementene kan
kombineres fritt med
standard- og
trendfargene.

Navy

M

Antrasit

M

Mossgreen

Flower

M

M

M

M

Cherry-red

Aqua

Lila

4 mønstre, 4 farger, 16 valgmuligheter!
NB! Trendfarger, Design-og Fashion-elementer
medfører ikke tillegg i pris!

M

Mintgreen

Coral

Trendfarger
Leveringsperiode for
trendfarger opptil
10 arbeidsdager.
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medi
Magenta

Blue-Jeans
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Komfortabel og effektiv – for ødem opptil stadium 2.
Indikasjoner
• Primært og sekundært lymfødem stadium 1 og 2
• Lipødem stadium 1 og 2
• Postoperativt og posttraumatisk ødem
• Alvorlige flebologiske tilstander med tendens til å utvikle
ødem
• Keloidbehandling, f.eks. etter brannskader
Bindevevets konsistens
Anbefalt for normalt til fast bindevev.
Produktegenskaper
• Tilgjengelig med sølv i enkelte seksjoner:
- Y-C, Y-D, Y-G
- Antibakteriell effekt for pasienter med for eksempel
kroniske sår, atopisk dermatitt.
- Velg aktuell seksjon for effektiv og økonomisk bruk.
• Tettsittende og myk mot huden, behagelig i bruk
• Mange kombinasjonsmuligheter og ekstra detaljer.
• Moteriktig utvalg: fire standardfarger og ni
trendfarger

Kompresjon

CCL 1, 2, 3
Produktfordeler

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Anatomic Fit

Farger
S = Standard
M = Målsydd

M

Svart

S+M

Caramel

M

Sand

M

Cashmere

Standardfarger

M
M

Navy

Tilgjengelig med glitrende
Swarovski krystaller.

M

Antrasit

medi
Magenta

M

M

M

M

M

Mossgreen

Cherry-red

Aqua

M

Mintgreen

Coral

Blue-Jeans

Trendfarger
* Swarovski er registrert
varemerke for Swarovski AG

Leveringsperiode opptil
10 arbeidsdager.
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mediven mondi®

mediven mondi®
målsydd
Varianter

AD

AF

AG

AT

/

ATH

/ ATU

valgfri
med
belte

Varianter

BT / BTH

B1T / B1TH
CT / CTH

ET / ETH
FT / FTH

AB

AB1

BD

BF

BG

CF

CG

DF

DG

EG

ATE / ATEH

Knestrømpe med åpen tå
venstre
høyre

Varianter

Varianter

Lårstrømpe med åpen tå

Standard detaljer
Avslutning proksimalt

Skrå avslutning på alle strømpetyper

På strømpebukser

Skra avslutning på låret og linning med regulerbar strikk

Skrittkile

Skrittkile menn: ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH,
BTH Uten kompresjon foran i buksetopp: ATU,
ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU

Fot

Skrå avslutning, åpen fot

Hva materialet består av

Graviditetsstrømpebukse
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Elastan (EL)

Polyamid (PA)

CCL 1

22 %

78 %

CCL 2

24 %

76 %

CCL 3

28 %

72 %

Stiler

Artikkelnr.

AD

AD kort

AG / PrB

AG kort / PrB

kne

kne, kort

lår med toppbånd lår, kort, med
toppbånd

C2407*

C2477*

C26P7*

C25P7*

*legg til størrelsesnummer 01 – 07

Knestrømpe med åpen tå

Standardstørrelser
CCL

2

Lengde

2 lengder for AD / kne og AG / lår

Fot

Åpen tå, rett avslutning

Toppbånd

Proﬁltoppbånd

Standardstørrelser

I – VII

Farge

Caramel

Omkrets i cm

I

II

III

IV

V

VI

VII

cG

44 – 53

46 – 57

cF

40 – 47

42 – 51

50 – 61

53 – 65

56 – 70

60 – 74

64 – 80

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

Lengdemål i cm
AD standard 38 – 43

AG standard 72 – 83

AD kort 33 – 37

AD kort 62 – 71

cG

lG

cF

cE
cD
lD

cC
cB1
cB
cY
cA

l = lengdemål
c = omkrets
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mediven mondi®
standard størrelser
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Kompresjon

CCL 1, 2
Produktfordeler

Komfortabel og effektiv – for ødem opptil
stadium 2.
Indikasjoner
• Lymfødem i forfot og tær
• Lymfødem i fotryggen
Produktegenskaper
• Tåkappe med Clima Fresh: pålitelig forebygging
av lukt og bakteriekolonisering
• Unik sømteknikk:
– Sømmene er flyttet i over- og underkant av
tærne for bedre lymfedrenasje
– Laterale sømmer gir stabilitet til hver tå
– Hver enkelt tå er tilmålt for å gi optimal 		
passform
Tåkappe uten søm
• Mer pålitelige målinger (ikke lenger nødvendig å
beregne overlapping)
• Optimal lymfedrenasje (ingen sirkulære
sømmer)
• Svært komfortabel å bruke, uten sirkulære
sømmer
• Tilgjengelig i alle lengder - sokker, kne, lår og
strømpebukser
Individuell tåkappe
• Økt stabilitet ved bruk av doble
kompresjonsplagg ved store ødemer på
fotryggen
• Økt compliance fordi den er enkel å ta av og på
• Individuelle behandlingsmuligheter, f.eks. til
bruk om natten eller i kombinasjon med andre
produktvarianter

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Anatomic Fit

Farger
M = Målsydd
Tåkappe uten søm
M

Svart

M

Caramel

M

Sand

M

Cashmere

Standardfarger

Separat tåkappe

M
M

Navy

M

Antrasit

medi
Magenta

M

M

M

M

M

Mossgreen

Cherry-red

Aqua

M

Mintgreen

Coral

Blue-Jeans

Trendfarger
Leveringsperiode opptil 10
arbeidsdager.

Tilgjengelige versjoner
Lukket
tåkappe

Lukket
tåkappe
uten lilletå

Åpen
tåkappe

Åpen
tåkappe
uten lilletå
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mediven mondi®
tåkappe
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Flatstrikket og målsydd. Myk og smidig - for ødem
inntil stadium 1.
Indikasjoner
• Primært og sekundært lymfødem, stadium 1
• Lipødem stadium 1
• Postoperativt og posttraumatisk ødem, milde
stadier
• Behandling av keloid
Bindevevets konsistens
Anbefalt for normalt bindevev.
Produktegenskaper
• Glatt, smidig og elegant
• Føles myk og er komfortabel å ta på,
• Særlig egnet for førstegangsbrukere og de med
ømfintlig vevstruktur
• Behagelig og myk rundt tærne med vanlig anatomisk
avslutning
• Fin, svakt glanset strikkestruktur for et mer
attraktivt utseende

Kompresjon

CCL 2
Produktfordeler

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Anatomic Fit

Farger
M = Målsydd

M

Svart

M

Caramel

M

Sand

Tilgjengelig med glitrende
Swarovski krystaller.

*Swarovski er registrert
varemerke for Swarovski AG
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mediven sensoo®

Knestrømpe med åpen tå

Lårstrømpe med åpen tå

Strømpebukse for menn
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mediven sensoo®
målsydd
Tilgjengelige versjoner
AD

AG

AT/ ATH

Standard detaljer
Avslutning proksimalt

AD, AG skrå avslutning

På strømpebukser

AT, ATH skrå avslutning

Skrittkile

ATH med skrittkile for menn

Fot

Skrå avslutning, åpen fot

Hva materialet består av

CCL 2

Elastan (EL)

Polyamid (PA)

25 %

75 %
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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
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mediven forte
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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

Materiale

medium
Kompresjon

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

Clima Comfort

Clima Fresh

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

Perfect Fit

Variety

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

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

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

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

Farger

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

S+M

*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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Flatstrikkede
armplagg
medivens kvalitetsutvalg av flatstrikkede
produkter gir deg åpenbare fordeler.
Med utgangspunkt i mottoet «Live, Laugh, Love» har
medi utviklet en kolleksjon armstrømper som gir
lymfepasienter et unikt utvalg. Armstrømper er
tilgjengelige i ulike farger, og kan tilpasses med
attraktive mønstre på forespørsel. På denne måten
kan armstrømpene integreres i pasientens øvrige
garderobe - noe som igjen kan øke pasientens
compliance.

Armplagg

Ødemstadium

Strikketeknikk

S = Standard
M = Målsydd

Side

mediven 550 arm

1, 2, 3

flatstrikket

M

50

mediven esprit

1, 2

flatstrikket

S, M

54

mediven harmony

1

rundstrikket

S

58
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mediven® 550
arm

Kompresjon

CCL 1, 2, 3
Produktfordeler

Den stiveste kvaliteten i et ubegrenset utvalg for
ødemer inntil stadie 3.
Indikasjoner
• Primært og sekundært lymfødem stadium 1, 2 og 3
• Lipødem stadium 1, 2 og 3
• Keloidbehandling, f.eks. etter brannskader
• Postoperativt og posttraumatisk ødem

Perfect Fit

Variety

Clima Comfort

Bindevevets tilstand
Anbefalt for mykt til fast bindevev.
Produktegenskaper
• Høyest arbeidstrykk
• Over 2100 kombinasjonsalternativer med
spesialdetaljer
• Mange varianter, som for eksempel vrangborder
med halv kompresjon for plagg med to eller flere
deler
• NYHET: Komfortsone i albue. Mykere
strikkemateriale som hindrer rynker og ubehagelig
innstramming i albuområdet.
• Moteriktig utvalg: 4 standardfarger, 9 trendfarger og
3 unike mønsterstrukturer

Anatomic Fit

Farger
M = Målsydd

M

Svart

M

Caramel

M

Sand

M

Cashmere

Standardfarger
Tilgjengelig med glitrende
Swarovski krystaller.

M
M

Navy

M

Antrasit

medi
Magenta

M

M

M

M

M

Trendfargene og
er
designelementene
stra
ek
en
tilgjengelige ut
omkostninger.

* Swarovski er registrert
varemerke for Swarovski AG

Mossgreen

Cherry-red

Aqua

M

Mintgreen

Coral

Blue-Jeans

Trendfarger

Designelementer

Leveringsperiode opptil 10
arbeidsdager.

Live Laugh Love

Timeless

Sportive

Designelementene kan kombineres fritt med standard- og trendfargene.
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mediven® 550 arm
målsydd

Håndstykke (søm på utsiden)

Med skulderstropp

Håndstykke med
lymfepute

Armstrømpe CG

52 • medi produktkatalog

Med sklisikkert
toppbånd ved G og
håndstykke med
lange fingre og
tommelbase

mediven – Elastisk kompresjon

Varianter
AD

AE

Lang hanske
til D

AF

Lang hanske
til E

CD

CE

Armstrømpe
uten hånd
til D

Armstrømpe
uten hånd
til E

DF

DG

Armstykke

AG

Armstrømpe
med hånd
til F

CF

CG

Armstrømpe
uten hånd
til F

EG

Armstykke

Festealternativer

Toppbånd

Ett stykke (AG /AF)
Arm med hånd
påstrikket

Ved C eller F

Armstrømpe
med hånd
til G

Armstrømpe
uten hånd
til G

FG

Armstykke

Armstykke

Skulderstropp

BH-feste

EG

FG

To stykker (CG + AC1)
Arm med separat
håndstykke

Hanske AC1

DG

Fingerstykke

Håndstykke
uten fingre,
med
tommelåpning

Håndstykke
med lange
fingre, med
tommelbase

Håndstykke med
lukkede fingre

Håndstykke uten
fingre, med
tommelbase

Håndstykke med
korte fingre, med
tommelbase

Standardmodeller
Avslutning proksimalt

Skrå avslutning for alle varianter unntatt for AC1. AC1 har
rett avslutning med halv kompresjon.

Avslutning distalt

Rett avslutning med halv kompresjon for CD, CE, CF og CG

Finger

Uten fingre med tommelbase, åpne/lukkede fingre med
tommelbase: AE, AF, AG, AC1, AD

Fingerstykke

Åpen eller lukket

Hva materialet består av
Elastan (EL)

Polyamid (PA)

CCL 1

12 %

88 %

CCL 2

16 %

84 %

CCL 3

26 %

74 %
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mediven esprit®

Kompresjon

CCL 1, 2, 3
Produktfordeler

Komfortabel og effektiv – for armødem opptil
stadium 2.
Indikasjoner
• Primært og sekundært lymfødem stadium 1 og 2
• Lipødem stadium 1 og 2
• Keloidbehandling, f.eks. etter brannskader
• Postoperativt og posttraumatisk ødem
Bindevevets tilstand
Anbefalt for normalt til fast bindevev.

Perfect Fit

Variety

Produktegenskaper
• Myk og smidig strikkekvalitet
• Mange kombinasjonsalternativer med
spesialdetaljer
• En rekke varianter for plagg i to eller flere deler
• Moteriktig utvalg: 4 standardfarger, 9 trendfarger og
3 unike designelementer

Clima Comfort

Anatomic Fit

Farger
S = Standard
M = Målsydd

S

Svart

Tilgjengelig med glitrende
Swarovski krystaller.

S+M

Caramel

S

Sand

S

Cashmere

Standardfarger

M
M

Navy

Trendfargene og
er
designelementene
ekstra
tilgjengelige uten
omkostninger.

* Swarovski er registrert
varemerke for Swarovski AG

M

Antrasit

medi
Magenta

S

S

M

M

S

Mossgreen

Cherry-red

Aqua

M

Mintgreen

Designelementer

Coral

Blue-Jeans

Trendfarger
Leveringsperiode opptil 10
arbeidsdager.

Live Laugh Love

Timeless

Sportive

Designelementene kan kombineres fritt med standard- og trendfargene.
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mediven esprit®
målsydd
Varianter

AD

AE

Lang hanske
til D

Varianter

Lang hanske
til E

CD

CE

Armstrømpe
uten hånd
til D

Armstrømpe med hånd til G

Varianter

Armstrømpe
med hånd
til F

AG
Armstrømpe
med hånd
til G

CF

Armstrømpe
uten hånd
til E

DF
Arm cuff

Armstrømpe
uten hånd
til F

CG
Armstrømpe
uten hånd
til G

DG

EG

FG

Arm cuff

Arm cuff

Arm cuff

Festealternativer

Med sklisikkert toppbånd
ved G og hanske med lange
ﬁngre og tommelbase

AF

Toppbånd

Skulderstropp

BH-feste

Ved C eller F

En del (AG / AF)
Arm og hanske
strikket i ett.
To deler (CG +AC•)
Arm med separat
hanske

Hanske AC•1
Finger piece

Håndstykke
uten ﬁngre,
med
tommelåpning

Hanske med
lange ﬁngre,
med
tommelbase

Hand piece
with closed
fingers

Håndstykke uten
ﬁngre, med
tommelbase

Hanske med
korte ﬁngre,
med tommelbase
tommelbase

Standardmodeller
Avslutning proksimalt

Skrå avslutning for alle varianter unntatt for AC. AChar rett avslutning
med halv kompresjon.

Avslutning distalt

Rett avslutning med halv kompresjon for CD, CE, CF og CG

Finger

Uten ﬁngre med tommelbase, åpne/lukkede ﬁngre med tommelbase: AE,
AF, AG, AC, AD

Hva materialet består av
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Elastan (EL)

Polyamid (PA)

CCL 1

12 %

88 %

CCL 2

16 %

84 %

CCL 3

26 %

74 %
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mediven esprit®
standard størrelser
Varianter

CG / SN

CG / SN lang

AG / SN

AG / SN lang

armstrømpe
med
toppbånd

armstrømpe,
lang,
med toppbånd

armstrømpe
med
håndstykke og
toppbånd

armstrømpe,
lang, med
håndstykke og
toppbånd

hanske med
kompresjon
i ﬁngrene

CCL1

J1H1701–5

J1G1701–5

J151701–5

J161701–5

J110711–5

CCL2

J2H1701–5

J2G1701–5

J251701–5

J261701–5

J210711–5

Med sklisikkert toppbånd
ved G

Omkrets / armstrømpe
(cm)
cA

AC1

I

II

III

IV

V

17.0 – 19.0

18.0 – 20.0

19.0 – 22.0

21.0 – 24.0

23.0 – 27.0

cC

15.0 – 17.0

17.0 – 19.0

19.0 – 21.0

21.0 – 23.0

23.0 – 25.0

cE

25.0 – 27.5

27.0 – 29.5

29.0 – 32.0

31.0 – 34.0

33.0 – 37.0

cG

28.0 – 32.0

30.0 – 34.0

32.0 – 37.0

35.0 – 40.0

38.0 – 44.0

III

IV

V

Lengde CG: standard 40 – 44 cm, lang 44 – 48 cm
Farge: caramel
Omkrets / hånd (cm)

I

II

a

17.0 – 19.0

18.0 – 20.0

19.0 – 22.0

21.0 – 24.0

23.0 – 27.0

b

18.0 – 20.0

19.0 – 21.0

20.0 – 23.0

22.0 – 25.0

24.0 – 28.0

c

15.0 – 17.0

17.0 – 19.0

19.0 – 21.0

21.0 – 23.0

23.0 – 25.0

c1

16.0 – 19.0

18.0 – 21.0

20.0 – 23.0

22.0 – 25.0

24.0 – 27.0

I

II

III

IV

V

Omkrets / ﬁngre (cm)
Tommel

topp
bunn

4.5
6.5

5.5
7.5

6.5
8.5

7.5
9.5

8.5
10.5

Pekeﬁnger

topp
bunn

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

8.5
9.5

Langeﬁnger

topp
bunn

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

8.5
9.5

Ringﬁnger

topp
bunn

4.0
5.0

5.0
6.0

6.0
7.0

7.0
8.0

8.0
9.0

Lilleﬁnger

topp
bunn

3.5
4.5

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

Lengde / hånd (cm),
alle størrelser
AB

3.5 – 4.5

AC

10.0 – 12.0

AC1

15.0 – 16.0

Lengde / ﬁngre (cm)
Tommel

3.5 – 4.5

Pekeﬁnger

4.5 – 5.5

Langeﬁnger

5.5 – 6.5

Ringﬁnger

4.5 – 5.5

Lilleﬁnger

3.5 – 4.5
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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 perforert silikon er festet til
armstrømpen med en flat og diskret søm, som gjør
at produktet sitter stabilt, uten å klistre seg til
huden.
Ekstra fordeler
• Perfekt passform
• Huden føles komfortabel året rundt med Clima
Comfort
• Variasjon: tilgjengelig i 2 kompresjonsklasser,
2 lengder, 3 farger og 2 håndstykker
• RAL-standard i toppkvalitet
• 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

Farger
Produktet er tilgjengelig i følgende
farger.
S = Standard

S

Svart

S

Caramel

S

Sand

* Svart: minimum bestillingsantall 20 stk. pr.
størrelse og variant; ca. 4 uker leveringsperiode
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mediven harmony®

mediven harmony®
Komfortabel og effektiv rundstrikket
armstrømpe.
Indikasjoner*
• Venetrombose i arm/skulder
• Postoperativt og posttraumatisk ødem
• Primært og sekundært lymfødem av stadium 1 i
armen
• 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 albuehulen

Ellipse på albuespissen
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Varianter (alle varianter er tilgjengelig med normal eller ekstra vidde fra målepunkt cD)

Standardlengde

AG kombinert armstrømpe

AG kombinert armstrømpe med
toppbånd

AG kombinert armstrømpe med
skulderkappe

Normal

Normal

Normal

Ekstra
vidde

CCL 1 Art.No.: 2Y10x01 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z10x01 – 8
CCL 1 Art.No.: 2Y10x11 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z10x11 – 8

Kort
lengde*

Normal
Ekstra
vidde
CG

Standardlengde

Ekstra
vidde

Normal
Ekstra
vidde

CCL 1 Art.No.: 2Y00x01 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z00x01 – 8
CCL 1 Art.No.: 2Y00x11 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z00x11 – 8

Kort
lengde*

CCL 1 Art.No.: 2Y11x01 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z11x01 – 8
CCL 1 Art.No.: 2Y11x11 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z11x11 – 8
CCL 1 Art. No.: 2Y41701 – 8
CCL 2 Art. No.: 2Z41701 – 8
CCL 1 Art. No.: 2Y41711 – 8
CCL 2 Art. No.: 2Z41711 – 8

CG med toppbånd

CG med skulderkappe

Normal

Normal

Ekstra
vidde
Normal
Ekstra
vidde

CCL 1 Art.No.: 2Y01x01 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z01x01 – 8
CCL 1 Art.No.: 2Y01x11 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z01x11 – 8

Armstrømpe

Størrelse I
Normal

cG

25,5 – 28,0

cF

23,5 – 25,5

cE

23,0 – 25,0

cD

22,0 – 24,0

c C 1 = 100% **

Størrelse II

Ekstra vidde

Ekstra
vidde

CCL 1 Art.No.: 2Y05x01 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z05x01 – 8
CCL 1 Art.No.: 2Y05x11 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z05x11 – 8

CCL 1 Art. No.: 2Y31701 – 8
CCL 2 Art. No.: 2Z31701 – 8
CCL 1 Art. No.: 2Y31711 – 8
CCL 2 Art. No.: 2Z31711 – 8

x = farge; skift ut med 5 for svart, 7 for caramel eller 8 for sand
Omkrets (cm)

Ekstra
vidde

CCL 1 Art.No.: 2Y15x01 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z15x01 – 8
CCL 1 Art.No.: 2Y15x11 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z15x11 – 8

* kort lengde kun tilgjengelig i caramel farge

Størrelse III

Størrelse IV

Normal

Ekstra vidde

Normal

Ekstra vidde

Normal

Ekstra vidde

28,5 – 31,0

28,0 – 30,5

30,5 – 33,5

30,0 – 33,0

33,0 – 36,0

32,0 – 35,0

35,0 – 38,5

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

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

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

15,0 – 16,5

16,5 – 18,0

18,0 – 19,5

19,5 – 21,0

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

Ekstra vidde
37,0 – 40,5

Normal
36,0 – 39,5

Ekstra vidde

Normal

Ekstra vidde

39,5 – 43,0

38,0 – 41,5

41,5 – 45,5

Normal

Ekstra vidde

40,5 – 44,5

45,0 – 49,5

cF

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

cE

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

cD

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

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

27,5 – 30,0

* Mål cC1 er 5 cm over cC.
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Målekart for størrelser

Målekart for hånd
Varianter
AC1 håndstykke uten fingre, med
tommelbase

AC1 hanske med
kompresjonsfingre

CCL 1 Art.No.: 2Y20x02 – 7
CCL 2 Art.No.: 2Z20x02 – 7

CCL 1 Art.No.: 2Y21x02 – 7
CCL 2 Art.No.: 2Z21x02 – 7

Omkrets / hånd (cm)
Størrelser

II

Lengde/hånd (cm), alle
størrelser

III

IV

V

VI

VII

c C 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)

AB

3,5 – 4,5

AC

10,0 – 12,0

AC1

15,0 – 16,0

Lengde/fingre (cm)

Størrelser

II

III

IV

V

VI

VII

Tommel

3,5 – 4,5
4,5 – 5,5

Tommel

Bunn c X
Topp c Z

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
Langefinger

5,5 – 6,5

Pekefinger

Bunn c X
Topp c Z

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

Langefinger

Bunn c X
Topp c Z

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 c X
Topp c Z

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 c X
Topp c Z

5,5
4,5

6,0
4,5

6,0
5,0

6,5
5,0

7,0
5,5

8,0
6,0

* Måling c C1 er 5 cm over c C

cZ

cC

cC1

*

cB

cG
cF
cE

l CG

cA

cX

cD

cC

cD

cF

cE

cG

cC1
cC
5 cm

cZ

cC1

cA

cX

lG-G1

Målepunkter for
medivencD harmony
cF
cC cC1
cE
*Lengden CG måles på armens
innside, fra håndledd til fremre
aksillefold.

cC1

cG

lC

lC1

lD

lE

lF

H
lG-H

Omkrets c Z måles ved neglesengen
Omkrets c X måles ved fingerbasen

G

lAB

lAC
lAC1
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lG-H

lH

lG
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mediven – Elastisk kompresjon

Whitaker pouch
fra medi
For behandling av ødemer i scrotum, palliativt eller
akutt.
• Tilgjengelige i 3 størrelser
• 100 cm belte som standard
• 2 forlengelsesstørrelser tilgjengelig for belte
Påføring: Posen er utformet for kun å passe til pungen,
men kan inkludere penis for palliative pasienter.
Kontroll og ny tilpasning:
• Det anbefales at pasient eller pleier undersøker
hudens tilstand med jevne mellomrom.
• Grunnet muligheten for at ødemet går raskt tilbake
ved bruk av dette plagget, må du kanskje ta nye mål
for en mindre størrelse hyppigere enn ved bruk av
standardplagg.

Whitaker pouch

Whitaker Pouch
Omkrets av pungen

Størrelse

Art.nr.

33 – 40 cm

Liten

2990002

41 – 48 cm

Medium

2990003

49 – 56 cm

Stor

2990004

Omkrets av midje

Standardbelte
1025402

100 – 150 cm

●

145 – 190 cm

●

185 – 225 cm

●

40 cm forlengelse
1025404

80 cm forlengelse
1025401

●
●
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Tilbehør

Tilbehør
Med våre hjelpemidler ønsker vi å gjøre det så behagelig som mulig å
bruke kompresjonsstrømper. medi har et stort utvalg hjelpemidler
for å ta strømper av og på, samt produkter for stell av både hud og
kompresjonsplagg. Hud som er utsatt for stress og påvirkninger fra
lymfødem trenger spesiell pleie.
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medi påtrekkshjelpemidler
Påtrekkings-hjelpemiddel for kompresjonsstrømpe,
strømpebukse og erme.
medi Butler gjør det lettere å ta på kompresjonsstrømper eller
strømpebukser med enten lukket eller åpen tå. Denne enkle
konstruksjonen sparer både tid og arbeid.
medi Butler passer alle størrelser.

-20°

Egenskaper
• Enkel i bruk
• Krever lite styrke
• Reduserer belastning på ankelområdet

medi Export Butler
med lange håndtak

35 cm

Den ideelle påtrekkingshjelp for alle med kompresjonsstrømper
som kan ta dem på uten hjelp. Det lange håndtaket gir maksimal
stabilitet ved påkledningen av kompresjonsstrømper og
strømpebukse.
Artikkelnr.

6900041

medi Hospitalbutler
Justerbar diameter med hard lakkering.
Artikkelnr.

6900062

medi Butler
med variable håndtak
Påtrekkingshjelp for folk med strømper og vesentlig innskrenket
bevegelighet.
Lengden på håndtaket kan justeres mellom 37 og 58 cm.
Artikkelnr.

6900051
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Maksimum
58 cm
Minimum
37 cm

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

48 cm

6900055

medi Big (XXL) Butler
Bøylen strømpene vrenges over, har en større diameter på medi Big
Butler. Dette gir plass til større omkretser, som vanligvis forbindes
med mindre bevegelighet.

44 cm

6900102

Tilbehør

Artikkelnr.

15 cm

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

6900057

medi 2in1
• Kompresjonsstrømpen glir opp over hælen nesten av seg selv
• 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 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
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medi Silketupp
Forenklet påføring, én størrelse passer alle.
Artikkelnr.

Beskrivelse

6900022

medi Silketupp (enhet med 40 stk.)

Gummihansker
• Størrelser: small, medium og large
• Materiale: 100 % lateks
Artikkelnr.

Beskrivelse

6901022

gummihansker

S

6.5 – 7

1 par

6901023

gummihansker

M

7.5 – 8

1 par

6901024

gummihansker

L

8.5 – 9

1 par

6901025

gummihansker

XL

9.5 – 10

1 par

6901122

gummihansker

S

6.5 – 7

eske med 12 par

6901123

gummihansker

M

7.5 – 8

eske med 12 par

6901124

gummihansker

L

8.5 – 9

eske med 12 par

6901125

gummihansker

XL

9.5 – 10

eske med 12 par

Gummihansker

medi tekstilhansker latex free
Hansker som gjør det enklere å posisjonere
kompresjonsstrømper på armer og ben.
• Egner seg for personer som er allergisk for lateks eller
naturgummi.
• Material: 55% polyester, 45% nitrile

Artikkelnr.

Beskrivelse

medi tekstilhansker latex free

Størrelser

6911102

tekstilhansker

S

1 par

6911003

tekstilhansker

M

1 par

6911004

tekstilhansker

L

1 par

6911005

tekstilhansker

XL

1 par

6911112

tekstilhansker

S

eske med 12 par

6911113

tekstilhansker

M

eske med 12 par

6911114

tekstilhansker

L

eske med 12 par

6911115

tekstilhansker

XL

eske med 12 par
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Måling av riktig størrelse til medi gummi- og tekstilhansker
Plasser høyre hånd på den markerte linjen. Sprik med fingrene uten
å overstrekke dem. Se markeringene for å finne riktig størrelse.

medi tekstilhansker

S

medi gummihansker

M

L
S

XL
M

L

XL

Tilbehør

Hånd bredde
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medi
hudpleie
Kompresjonsplagg står sentralt i behandlingen av
lymfødem. Hudpleie er et viktig supplement til
kompresjonsbehandling.
Dine fordeler
• Trygg på at ingrediensene passer perfekt til
kompresjonsplagget
• Tilfredsstiller pasientens behov for pleie av "stresset
hud"
• Reduserer slitasje på kompresjonsstrømpene ved å
holde huden myk

Tilbehør

Et viktig tips for pasienter med allergier
Alle produkter imøtekommer de strengeste krav og
inneholder ikke Parabener (konserveringsmidler) eller
ullfett alkoholer, og de er lateksfrie.
medi hudpleiemidler har ikke en "brukes før" dato. De
er merket med "åpnet tube" og en måned. Det betyr at
så snart tuben er åpnet, bør innholdet brukes i løpet av
6, 9 eller 12 måneder, på samme måte som for shampo,
dusjsåpe osv.
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medi hudpleie
Utvikling av en lymfesykdom øker belastningen på
huden. Strekk og drag i veneveggen gjør at væske
lekker ut i omkringliggende vev. Det økte
væsketapet fra hudoverflaten gjør den mer utsatt
for skader. For å gjøre kompresjonsbehandlingen
enda mer vellykket har vi utviklet ytterligere to
produkter for å imøtekomme de spesifikke behovene
et slikt ben har.

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

Beskrivelse

P400025

medi day 50 ml (enhet a 6 stk.)

P400026

medi day 150 ml (enhet a 6 stk.)

P400027

medi day 500 ml (1 stk.)

medi night –
krem som brukes om natten
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.
medi night
Artikkelnr.

Beskrivelse

P500025

medi night 50 ml (enhet a 6 stk.)

P500026

medi night 150 ml (enhet a 6 stk.)
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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 a 6 stk.)

medi fresh

Tilbehør

medi soft –
skånsomt 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 a 6 stk.)

medi soft
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medi
tekstilpleie
Skånsom pleie for håndvask av plaggene dine.

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

Beskrivelse

P920026

medi clean 150 ml (enhet a 6 stk.)

medi clean

medi spot ex
Smart løsning for flekkfrie kompresjonsplagg.
Brukes før vask, fjerner merker fra sko på plaggets tær og
hæl.
Artikkelnr.

Beskrivelse

P930025

medi spot ex 15 ml (enhet a 6 stk.)

medi spot ex

medi fix
Klebende lotion for kompresjonsstrømper og
armstrømper med trikotbord.
Artikkelnr.

Beskrivelse

1023025

medi fix 50 ml (enhet a 6 stk.)

medi fix
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medi vaskenett
Skånsom vask
Skånsom vask bidrar til at kompresjonsstrømpene
beholder sin brukskomfort og medisinske effekt.
Medi vaskenett er et ideelt hjelpemiddel for stell av
kompresjonsstrømper. Nettets struktur beskytter
materialet i strømpene mot skader i daglig vask, men
hindrer ikke fjerningen av skitt og såperester.
Beskrivelse

1020585

medi vaskenett (enhet a 15 stk.)

medi vaskenett

Tilbehør

Artikkelnr.
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Små, men svært effektive –
medi lymfeputer
Profesjonell behandling med tilleggsprodukter.
Hvorfor bruke medi lymfeputer?
• De stimulerer mikrosirkulasjonen
• De gir økt lymfedrenasje
• De løsner hardt og fibrøst vev
• De støtter ødembehandling

Lymfeputer, riflet

Mer om håndtering
medi lymfeputer er trygge og enkle å bruke. De kan klippes til eller
brukes som hele plater. Den strukturerte overflaten plasseres mot
huden under bandasjer i behandlingsfasen. Lymfeputene
kan også integreres i kompresjonsplagget i vedlikeholdsfasen.

Tilbehør

Sterke sider
• Materiale som puster aktivt
• Kan klippes til ønsket størrelse og er dermed svært fleksibelt
• Kan vaskes ved 40 °C

Lymfeputer, nuppete, fin

Når brukes medi lymfeputer?
medi Lymfeputer brukes til spesifikt å øke trykket i viktige soner (f.eks.
rundt malleolene eller over håndryggen). I disse områdene er adekvat
kompresjon ikke alltid mulig på grunn av pasientens fysiske situasjon.
Lymfeputer bidrar til et optimalt resultat.

Obs!
Fra januar 2019 vil lymfeputene kun være
tilgjengelig som en integrert del av et
flatstrikket, målsydd plagg. Pakker med 2, 5 og
10 stykker (flak), vil fra dette tidspunkt gå ut
av sortimentet.

Lymfeputer, nuppete, grov
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circaid®
Justerbar kompresjon
Justerbar og justerbare kompresjonsplagg for behandling av lymfatiske sykdommer.
circaid produktene gjør det mulig for pasienten å engasjere seg tidligere i behandlingen
av lymfatiske sykdommer, samt at de gir økt compliance i forhold
tilkompresjonsbehandlingen.

circaid – Justerbar kompresjon

circaid produkter er:
• Kostnadseffektive i forhold til bandasjer
• Tidsbesparende sammenliknet med bandasjer
• Tryggere og enklere behandling sammenliknet med bandasjer: ingen rynker eller
kompliserte bandasjeringsteknikker.
• Bedre løsning for pasientene: mulighet for å mestre selv gir økt compliance.
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Kompresjonsbehandling
for spesialister
medi kan tilby et omfattende utvalg av kompresjonsplagg for
alle individuelle behov.
Rekken av justerbar circaid produkter er alternativer til kortelastiske
bandasjer og flerlags bandasjesystemer. circaid-produktene
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.
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Oversikt over kjennetegn / egenskaper.
Built-In-Pressure® system
Bestemmer og kontrollerer et
korrekt behandlingstrykk.

Built-In-Tension®
Bestemmer of kontrollerer et
korrekt behandlingstrykk. (bare
på circaid reduction kit)

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

Variety
Bredt sortiment av modeller og
størrelser.

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

Inelastic
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

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.
Et brukervennlig design med målekort som gjør
pasienten istand til å oppnå og vedlikeholde den
nødvendige kompresjonen som skal til for å
behandle en kronisk venøs lidelse.
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

Inspirert av naturen.
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
justerbar, 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 circaidbandasjen for ben (forkortelse for circulation aid)
inspirert av sjiraffens justerbar 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

circaid®
produktfordeler
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circaid® reduction kit

Justerbar kompresjon

Justerbar kompresjonsbandasje i standard størrelser for
selvbandasjering i intensivfasen.

Produktfordeler

Tension 1 – 8

Indikasjoner
• Lymfødem, stadie 1-3
Produktegenskaper
• Standard størrelser som klippes og formes til hver enkelt pasient.
• Bandasjen kan trimmes for å redusere størrelsen etter hvert som ødemet
avtar
• Trykket kan justeres og kontrolleres ved hjelp av Built-In-Tension-Systemet
(BTS) som sikrer en gradert trykkprofil
• Individuelt tilpassede stropper hindrer at plagget sklir ned
• Pustende, hudvennlig og lateksfritt materiale gir høy brukerkomfort
• Sørger for komfortabel og kontinuerlig kompresjon også om natten

Fordeler for pasienten
• Effektiv medisinsk kompresjon, behagelig å bruke
• Fremmer "self management": lett å håndtere når terapeuten har tilpasset
bandasjen
• Fremmer pasientens egenomsorg ved aktiv deltagelse i egen behandling
• Forbedring av livskvalitet: lett å ta av og på slik at hudpleie og personlig
stell blir lettere
• Fremmer mobilitet i hverdagen: plagget sklir ikke ned på grunn av de
justerbare stroppene. Sørger for en stor grad av uavhengighet i
intensivfasen, som tidligere har vært uoppnåelig.

Farger
Beige

Størrelse
Klippes til riktig individuell størrelse
Merk
Video med veiledning av tilpassing og
påtaking av circaid reduction kit
finner du her: medi.biz/ltc

Varianter
• 3 lengder (kort, standard og lang) og 2 omkrets-størrelser (standard og
ekstra vidde)

circaid reduction kit kombinasjon av
lårbandasje, knebandasje,
leggbandasje og fotalternativ

Built In Tension System kort (BTS)

Tilpassing av leggbandasje
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circaid – Justerbar kompresjon

Fordeler for helsepersonell
• Sparer tid sammenliknet med vanlige bandasjer
• Kostnadseffektiv (mindre materiale, mindre tid) løsning sammenliknet
med bandasjer
• Minimal pasientopplæring er nødvendig
• Trygg på at bandasjen strammes til riktig terapeutisk trykk

circaid® reduction kit legg

circaid reduction kit
legg

Art. nr.

Beskrivelse

JV23101

circaid reduction kit legg

30 cm

normal

JV23111

circaid reduction kit legg

30 cm

ekstra vidde

JV23201

circaid reduction kit legg

35 cm

normal

JV23211

circaid reduction kit legg

35 cm

ekstra vidde

JV23301

circaid reduction kit legg

40 cm

normal

JV23311

circaid reduction kit legg

40 cm

ekstra vidde

circaid reduction kit – legg
Omkrets i cm

normal

ekstra vidde

cC*

< 65

< 85

cB

< 55

< 65

Lengde i cm

kort

standard

lang

l mall – D1

< 32

32 – 36

> 36

*cC må ikke være mer enn 30cm større enn cB.

cC

D1

lmall.-D1
cB

Hvert sett med circaid reduction kit
for legg inneholder:
• 1 circaid reduction kit leggbandasje
• 1 par circaid reduction kit understrømpe
• 1 circaid reduction kit shelf strap (løs
stropp for ekstra feste)
• 6 borrelåser
• 1 Built-In-Tension system kort
• 1 papir målebånd

circaid® reduction kit kne
Art. nr.

Beskrivelse

JV21101

circaid reduction kit knebandasje

JV32001

circaid reduction kit knee spine, borrelås for sammenføyning av de to knedelene

circaid reduction kit – kne

circaid reduction kit
kne

Omkrets i cm

normal

cE2*

< 110

cE

< 102

cC

< 80

Lengde i cm

standard

lC – E2

30

* cE2 må ikke være mer enn 30cm større enn cC. CE2 er 10cm over kneet
cE2

lC – lE2

cE

cC
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Hvert sett med circaid reduction kit for kne
inneholder:
• 1 circaid reduction kit knebandasje
• 2 knee spines (borrelåser for sammenføyning av de to
knedelene)
• 1 papir målebånd
• 1 circaid reduction kit shelf strap (løs stropp for ekstra
feste)

circaid® reduction kit lår
Beskrivelse

JV22101

circaid reduction kit lår

30 cm

normal

JV22111

circaid reduction kit lår

30 cm

ekstra vidde

JV22201

circaid reduction kit lår

35 cm

normal

JV22211

circaid reduction kit lår

35 cm

ekstra vidde

JV22301

circaid reduction kit lår

40 cm

normal

JV22311

circaid reduction kit lår

40 cm

ekstra vidde

circaid reduction kit – lår
Omkrets i cm

normal

ekstra vidde

cG*

< 80

< 125

cE2**

< 65

< 110

Lengde i cm

kort

standard

lang

l D1 – G

< 37

37 – 41

> 41

*cG må ikke være mer enn 30 cm større enn cE2.
** cE2 er 10 cm over kneet.
cG
cE2

lD1-G

D1

Hvert sett med circaid reduction kit
for lår inneholder:
• 1 circaid reduction kit lårbandasje
• 1 circaid reduction kit shelf strap (løs
stropp for ekstra feste)
• 6 borrelåser
• 1 Built-In-Tension system kort
• 1 papir målebånd
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circaid reduction kit
lår

Art. nr.
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circaid® reduction kit
fotbandasjer
Justerbar kompresjon for fot og ankel.

circaid® pac band
Enkel kompresjonsbandasje for fot
• Gir ekstra kompresjon over malleoler og vrist
• Kan klippes til for å passe de fleste føtter
• Lett og pustende materiale
• Passer til både høyre og venstre fot

circaid pac band

Omkrets i cm
Extra large
cB

45 – 56

cA1

35 – 44

Art. No.

JU5P003

circaid® customizable
interlocking ankle foot wrap
Ekstra, individuelt tilpasset kompresjon for
fot

circaid customizable
interlocking ankle foot
wrap

• Gir ekstra kompresjon over vrist og rundt ankel
• Spesielt egnet for pasienter som trenger ekstra
kompresjon i hælområdet
• Kan klippes til for best mulig tilpassing av ulike
fotformer
• Hælstropper som kan justeres i lengden
• Bilateral - kan tilpasses høyre og venstre fot

Art. nr.

Beskrivelse

JU5S001

circaid customizable foot option
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Merk:
Fotbandasjer bestilles separat

circaid® reduction kit
tilleggsprodukter
Tilleggsprodukter for ben

circaid® reduction kit
shelf strap
Ekstra kompresjon/støtte
• Gir ekstra kompresjon over spesielle områder, for eksempel ved å "løfte" overheng
• Dekker gliper der de oppstår
Art. nr.

Beskrivelse

JV33001

circaid reduction kit shelf strap customisable

circaid reduction kit
shelf strap

circaid® reduction kit
understrømpe ben

• kan brukes direkte på huden under circaid produkter
• Behagelig mot huden
• Merk: gir ingen terapeutisk kompresjon
Art. nr.

Beskrivelse

JXLS015

circaid undersleeve whole leg cotton

circaid understrømpe
hele benet
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For ekstra komfort

90 • circaid – Justerbar kompresjon • medi produktkatalog

circaid® reduction kit

Justerbar kompresjon

Justerbar og formbar kompresjonsbandasje for arm, til bandasjering i
intensivfasen.

Produktfordeler

Tension 1 – 8

Indikasjoner
• Lymfødem, stadie 1-3
Produktegenskaper
• Standard størrelser som klippes og formes til hver enkelt pasient.
• Bandasjen kan trimmes for å redusere størrelsen etter hvert som ødemet
avtar
• Trykket kan justeres og kontrolleres ved hjelp av Built-In-TensionSystemet (BTS) som sikrer en gradert trykkprofil
• Individuelt tilpassede stropper hindrer at plagget sklir ned
• Pustende, hudvennlig og lateksfritt materiale gir høy brukerkomfort
• Sørger for komfortabel og kontinuerlig kompresjon også om natten

Fordeler for pasienten
• Effektiv medisinsk kompresjon, behagelig å bruke
• Fremmer "self management": lett å håndtere når terapeuten har tilpasset
bandasjen
• Fremmer pasientens selvstendighet ved aktiv deltagelse i egen
behandling
• Forbedring av livskvalitet: lett å ta av og på slik at hudpleie og personlig
stell blir lettere
• Fremmer mobilitet i hverdagen: plagget sklir ikke ned på grunn av de
justerbare stroppene. Sørger for en stor grad av uavhengighet i
intensivfasen, som tidligere har vært uoppnåelig.

Farger
Beige

Størrelse
Klippes til riktig individuell størrelse
Note
Video med veiledning av tilpassing og
påtaking av circaid reduction kit
finner du her: medi.biz/ltc

Varianter
• 2 lengder (standard og lang) og 3 omkrets-størrelser (normal, wide og
extra wide)

circaid reduction kit med håndbandasje

Built-In-Tension system kort (BTS)

Tilpassing av arm
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Fordeler for helsepersonell
• Sparer tid sammenliknet med vanlige bandasjer
• Kostnadseffektiv (mindre materiale, mindre tid) løsning sammenliknet
med bandasjer
• Minimal pasientopplæring er nødvendig
• Trygg på at bandasjen strammes til riktig terapeutisk trykk

circaid® reduction kit arm

circaid reduction kit arm

Art. nr.

Beskrivelse

JV11001

circaid reduction kit arm

45 cm

normal

JV11011

circaid reduction kit arm

45 cm

wide

JV11021

circaid reduction kit arm

45 cm

extra wide

JV12001

circaid reduction kit arm

55 cm

normal

JV12011

circaid reduction kit arm

55 cm

wide

JV12021

circaid reduction kit arm

55 cm

extra wide

circaid reduction kit – arm
Omkrets i cm

normal

wide

extra wide

cF

< 50

50 – 65

65 – 80

cB*

< 30

< 30

< 30

Lengde i cm

standard

lang

lC–G

< 45

> 45

* Hvis cB er > 30 cm vil håndbandasjen ikke passe. circaid reduction arm kan fortsatt brukes.

G

cF

lC-G

C
cB
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Hvert sett med circaid reduction kit for arm inneholder:
• 1 circaid reduction kit armbandasje
• 1 par circaid understrømpe arm
• 1 circaid håndbandasje
• 1 Built-In-Tension system kort
• 1 papir målebånd

circaid® reduction kit
hånd & tilleggsprodukter
Justerbar kompresjon for hånd

circaid® reduction kit
hand wrap

Art. nr.

Beskrivelse

JULV409

circaid reduction kit hand wrap

circaid® reduction kit
understrømpe arm
For ekstra komfort
• Kan brukes direkte på huden under circaid
produkter
• Behagelig mot huden
• Merk: gir ingen terapeutisk kompresjon
circaid reduction kit
understrømpe arm

Art. nr.

Beskrivelse

JULV909

circaid reduction kit understrømpe arm,
ekstra vidde
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circaid reduction kit hand
wrap

• Gir kompresjon over hånd og håndledd
• Tilpasses individuelt
• Enkel håndtering
• Lett og pustende materiale
• Passer til både høyre og venstre hånd
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circaid® juxtafit® premium
ben

Justerbar kompresjon

20 - 30 mmHg
30 - 40 mmHg
40 - 50 mmHg

Justerbar kompresjonsplagg av høy kvalitet for legg og lår.

Produktfordeler

Indikasjoner
• Lymfødem, stadie 1-3
Produktegenskaper
• Landingsstriper for borrelås for lengre levetid
• BPS for å bestemme og kontrollere det riktige terapeutiske trykket i
bandasjen
• Stroppene kan justeres og etterstrammes hver for seg, mens
bandasjen sitter på benet
• Antilukt- og antimikrobielt materiale
• Lateksfri for hudvennlig brukerkomfort
• Opprettholder kompresjonen opp til 24 timer i døgnet hvis
nødvendig
Fordeler for pasienten
• Kan justeres på øyeblikket, fremmer "self management"
• Enkel av- og påtakning gjør pasienten mer selvhjulpen
• Kan fjernes ved bading og hudpleie
• Øker mobilitet ved for eksempel å få plass i vanlige sko

Farger
S = Standard
M = Målsydd
M+S

Beige

Varianter
• Legg: tilgjengelig i 8 størrelser (S–XXL, M / L / XL ekstra vidde) og
2 lengder (kort, lang)
• Også tilgjengelig som målsydd for leggen, kneet, låret eller hele
benet
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Fordeler for helsepersonell
• Tidssparende påføring sammenlignet med bandasjer
• Kostnadseffektivt (gjenbrukbar, mindre tid) løsning sammenlignet
med bandasjer
• Minimal opplæring påkrevd

circaid® juxtafit® premium
ben
Justerbar kompresjonsplagg av høy kvalitet for legg og lår.
Bestillingen din inkluderer
• 1 justerbart kompresjonsplagg
• 1 par circaid understrømper for legg, sølvfarget
• 1 circaid cover up
• 1 circaid kompresjonsbånd med ekstra styrke (pac band)
• 1 par circaid kompresjons-ankelsokk
• 1 målekort for circaid Built-In-Pressure System (BPS)
circaid® juxtafit premium legg

circaid® juxtafit premium legg ,
etterjustering

circaid juxtafit premium legg,
landingsstripe for borrelås
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circaid® juxtafit® premium legg
standard størrelser
Modeller - standard

BD

BD

Str. / Art.nr.

kort

lang

S

JU35702

JU35002

M

JU35703

JU35003

L

JU35704

JU35004

XL

JU35705

JU35005

XXL

JU35706

JU35006

M ekstra vidde

JU35713

JU35013

L ekstra vidde

JU35714

JU35014

XL ekstra vidde

JU35715

JU35015

Måleskjema

cC
c B1

l B–D

cB

S

M

M–X

L

cC

30 – 38

36 – 43

43 – 50

41 – 48

c B1

20 – 28

25 – 33

33 – 40

30 – 38

cB

15 – 23

20 – 28

20 – 28

25 – 33

L–X

XL

XL – X

XXL

cC

48 – 56

41 – 51

51 – 61

53 – 64

c B1

38 – 46

33 – 41

41 – 51

43 – 53

cB

25 – 33

30 – 38

30 – 38

33 – 41

Faktisk plagglengde i cm

Kort

lB–D

28

Lang
36

Størrelsesmåling

Kort

Lang

l malleol – knehase

< 36

> 36

Alle plagg inneholder circaid Built-In-Pressure System (BPS).

circaid® juxtafit® premium ben
målsydd
Modeller målsydd

Str. / Art.nr.

BD

AD

BF

AF

BG

AG

DF

DG

EG

legg

legg med
påsydd
ankel-/
fotomslag

legg med
kne

legg med
kne og
påsydd
ankel-/
fotomslag

hele
benet

hele
benet
med
påsydd
ankel-/
fotomslag

kne

lår med
kne

lår

målsydd

målsydd

målsydd

målsydd

målsydd

målsydd

målsydd

målsydd

målsydd

Merk: For modellene BD, BF og BG bestilles et separat fotalternativ. Velg en av circaid fotvarianter, standard eller målsydd.
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l mall – knehase

Omkretser
i cm
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circaid® juxtafit® essentials
ben

Justerbar kompresjon

20 - 30 mmHg
30 - 40 mmHg
40 - 50 mmHg

Justerbar kompresjonsplagg for legg og lår.

Produktegenskaper

Indikasjoner
• Lymfødem, stadie 1-3
Produktegenskaper
• Garantert trykkprofil
• BPS for å bestemme og kontrollere det riktige terapeutiske trykket i
bandasjen
• Stroppene kan justeres og etterstrammes hver for seg, mens
bandasjen sitter på benet
• Antilukt- og antimikrobielt materiale
• Lateksfri for hudvennlig brukerkomfort
• Opprettholder kompresjonen opp til 24 timer i døgnet hvis nødvendig
Fordeler for pasienten
• Kan justeres på øyeblikket
• Enkel av- og påtakning gjør pasienten mer selvhjulpen
• Kan fjernes ved bading og hudpleie
• Øker mobilitet ved for eksempel å få plass i vanlige sko

Farger
S = Standard
S

Beige

Varianter
• Lår med kne: tilgjengelig i 6 størrelser (XXS–XL) og 3 lengder (ekstra
kort, kort, lang)
• Legg: tilgjengelig i 8 størrelser (S–XXL, M / L / XL ekstra vidde) og
2 lengder (kort, lang)
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Fordeler for helsepersonell
• Tidssparende påføring sammenlignet med bandasjer
• Kostnadseffektivt (gjenbrukbar, mindre tid) løsning sammenlignet
med bandasjer
• Minimal pasientopplæring påkrevd

circaid® juxtafit® essentials
legg
Justerbar kompresjonsplagg for legg.
Din bestilling for circaid juxtafit essentials legg inkluderer
• 1 justerbar justerbart kompresjonsplagg
• 1 par circaid understrømper for legg, lycra
• 1 circaid cover up
• 1 circaid kompresjonsbånd med ekstra styrke (pac band)
• 1 par circaid kompresjons-ankelsokk
• 1 målekort for circaid Built-In-Pressure System (BPS)

Modeller – standard

BD

BD

BD Str. / Art.nr.

kort

lang

S

JU25702

JU25002

M

JU25703

JU25003

L

JU25704

JU25004

XL

JU25705

JU25005

XXL

JU25706

JU25006

M ekstra vidde

JU25713

JU25013

L ekstra vidde

JU25714

JU25014

XL ekstra vidde

JU25715

JU25015

circaid juxtafit essentials legg (med
pac band)

circaid juxtafit essentials legg

Måleskjema

l mall – knehase

Omkretser
i cm

cC
c B1
cB

S

M

M–X

L

cC

30 – 38

36 – 43

43 – 50

41 – 48

c B1

20 – 28

25 – 33

33 – 40

30 – 38

cB

15 – 23

20 – 28

20 – 28

25 – 33

L–X

XL

XL – X

XXL

cC

48 – 56

41 – 51

51 – 61

53 – 64

c B1

38 – 46

33 – 41

41 – 51

43 – 53

cB

25 – 33

30 – 38

30 – 38

33 – 41

Faktisk plagglengde i cm

Kort

Lang

l B–D

lB–D

28

36

Størrelsesmåling

Kort

Lang

l malleol – knehase

< 36

> 36

Alle plagg inneholder circaid Built-In-Pressure System (BPS).
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circaid® juxtafit® essentials
lår med kne
Justerbar kompresjonsplagg for lår med kne.
Din bestilling for circaid juxtafit essentials lår
med kne inkluderer
• 1 justerbar justerbart kompresjonsplagg
• 1 par circaid understrømper for hele benet, lycra
• 1 circaid cover up
• 1 målekort for circaid Built-In-Pressure System (BPS)

Str. / Art.nr.
Venstre

Høyre

DG

DG

DG

ekstra kort

kort

lang

XXS

JU2878X

JU2873X

JU2803X

XS

JU28781

JU28731

JU28031

S

JU28782

JU28732

JU28032

M

JU28783

JU28733

JU28033

L

JU28784

JU28734

JU28034

XL

JU28785

JU28735

JU28035

XXS

JU2879X

JU2874X

JU2804X

XS

JU28791

JU28741

JU28041

S

JU28792

JU28742

JU28042

M

JU28793

JU28743

JU28043

L

JU28794

JU28744

JU28044

XL

JU28795

JU28745

JU28045
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Modeller

circaid juxtafit essentials lår med
kne og sokk

Måleskjema
Omkretser i cm

cD

l D – skritt

c E1

l E – skritt

cG

XXS

XS

S

M

L

XL

cG

40 – 52

46 – 62

54 – 70

60 – 80

69 – 90

77 – 101

c E1*

32 – 42

37 – 48

42 – 55

50 – 65

58 – 76

66 – 87

cD

23 – 30

27 – 35

31 – 41

35 – 46

40 – 52

44 – 58

Faktisk plagglengde i cm

Ekstra
kort

Kort

Lang

l D – skritt

35

45

55

Størrelsesmåling

Ekstra
kort

Kort

Lang

l E – skritt

< 25

25 – 35

> 35

Alle plagg inneholder circaid Built-In-Pressure System (BPS).
* 5 cm over patella
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circaid®
fotvarianter
Ekstra kompresjon for fot og ankel.

circaid®
kompresjonsbånd med ekstra styrke
(pac band)
• Bånd som gir ekstra kompresjon over vrist og rundt
ankelknokene
• Brukes i kombinasjon med Comfort Compression Anklet,
en ankelsokk med kompresjon, for å gi ekstra
kompresjon
• Kan justeres slik at den passer de aller fleste føtter
• Lett og pustende materiale som får plass i skoene
• Tilgjengelig i størrelsene Standard og Large

Omkretser i cm
Standard

Large

cB

19 – 27

25 – 50

c A1

19 – 36

22 – 41

Art.nr.

Størrelse

JU5P001

Standard

JU5P002

Large
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cB
c A1

circaid® juxtafit® premium
ankle foot wrap
• Dekker områdene rundt ankel og fot
• Enkel justering på stedet
• Tilgjengelig i 3 standard størrelser (S, M, L) og målsydd

Målinger i cm
S

M

L

lA–Y

>9

>9

>9

cB

< 36

< 36

< 41

c A1

19 – 24

24 – 29

29 – 34

> 16

> 16

> 16

lA
Art.nr.

Størrelse

JU3W002

S

JU3W003

M

JU3W004

L

JU2W000

Målsydd

cB

lA

c A1

–Y

lA
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circaid® juxtafit® premium
interlocking ankle foot wrap
• Dekker områdene rundt ankel og fot
• Fotlengden justeres med bånd rundt hælen
• Hælbåndene gir ønsket kompresjon rundt hæl og ankel
• Tilgjengelig i 3 størrelser (S, M, L)

Målinger i cm
lA–Y

S

M

L

>9

>9

>9

cB

< 36

< 36

< 41

c A1

19 – 24

24 – 29

29 – 34

lA

13 – 25

13 – 25

13 – 25

Art.nr.

Størrelse

JU3I002

S

JU3I003

M

JU3I004

L

cB

lA

c A1

–Y

lA
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circaid® single band
ankle foot wrap (afw)
• Gir kompresjon til fot og ankel
• Passer til alle skostørrelser og former
• Tilgjengelig i en standard størrelse
• Ideell til individuell bandasjering av foten

Mål i cm
Bredde

7,6 cm

Lengde

203 cm

Art.nr.
JU5Q001

circaid®
compression anklet
• Gir kompresjon rundt fot og ankel
• Kan brukes i kombinasjon med andre fotvarianter
• Tilgjengelig i 2 standard størrelser

Omkretser i cm
Standard

Large

cB

19 – 27

25 – 50

c A1

19 – 36

22 – 41

Art.nr.

Størrelse

JU51001

Standard

JU51002

Large
c A1
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circaid® juxtafit® essentials
arm

Justerbar kompresjon

10 - 20 mmHg
20 - 30 mmHg
30 - 40 mmHg

Justerbar kompresjonsplagg for arm.

Produktegenskaper

Indikasjoner
• Lymfødem, stadie 1-3
Produktegenskaper
• Garantert trykkprofil
• BPS for å bestemme og kontrollere det riktige terapeutiske trykket i
bandasjen
• Stroppene kan justeres og etterstrammes hver for seg, mens
bandasjen sitter på benet
• Antilukt- og antimikrobielt materiale
• Lateksfri for hudvennlig brukerkomfort
• Opprettholder kompresjonen opp til 24 timer i døgnet hvis nødvendig
Fordeler for pasienten
• Kan justeres på øyeblikket
• Enkel av- og påtakning gjør pasienten mer selvhjulpen
• Kan fjernes ved bading og hudpleie
• Bedre bevegelighet enn ved vanlig bandasjering

Farger
S = Standard
M = Målsydd
M+S

Beige

Varianter
• 6 standardstørrelser (størrelse 1 - 6) og 3 lengder (ekstra kort, kort,
lang)
• Også tilgjengelig som målsydd
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Fordeler for helsepersonell
• Tidssparende påføring sammenlignet med bandasjer
• Kostnadseffektiv (gjenbrukbar, mindre tid) løsning sammenlignet
med bandasjer
• Minimal opplæring påkrevd

circaid® juxtafit®
essentials arm
Justerbar kompresjonsplagg for arm.
Bestillingen din inkluderer
• 1 justerbart kompresjonsplagg
• 1 circaid cover up arm
• 1 målekort for circaid Built-In-Pressure System (BPS)
• 1 albuebånd
circaid juxtafit essentials arm

circaid juxtafit essentials arm med
circaid juxtafit essentials hand wrap

circaid juxtafit essentials hand wrap
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circaid® juxtafit® essentials arm
Modeller

Størrelse / Art.nr.
Venstre

Høyre

CG

CG

CG

ekstra kort

kort

lang

1

JU2A781

JU2A731

JU2A031

2

JU2A782

JU2A732

JU2A032

3

JU2A783

JU2A733

JU2A033

4

JU2A784

JU2A734

JU2A034

5

JU2A785

JU2A735

JU2A035

6

JU2A786

JU2A736

JU2A036

1

JU2A791

JU2A741

JU2A041

2

JU2A792

JU2A742

JU2A042

3

JU2A79ç3

JU2A743

JU2A043

4

JU2A794

JU2A744

JU2A044

5

JU2A795

JU2A745

JU2A045

6

JU2A796

JU2A746

JU2A046

Måleskjema
1

2

3

4

5

6

cG

28 – 32

30 – 34

32 – 37

35 – 40

38 – 44

42 – 48

cF

26 – 30

28 – 32

30 – 35

33 – 38

36 – 41

39 – 45

cE

25 – 28

27 – 30

29 – 32

31 – 34

33 – 36

36 – 40

lC
–E

cC

cD

23 – 26

25 – 28

27 – 30

29 – 32

31 – 34

33 – 37

cC

15 – 17

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 28

Faktisk plagglengde i cm

Ekstra kort

Kort

Lang

lC–G

38

43

48

Størrelsesmåling

Ekstra kort

Kort

Lang

lC–E

< 22

22 – 25

> 25

Alle plagg inneholder circaid Built-In-Pressure System (BPS).
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Omkretser i cm

–G

cF
cE
cD

lC

cG

circaid® juxtafit® essentials
håndvarianter
Ekstra kompresjon for hånden.

circaid® juxtafit® essentials
hand wrap
• Gir kompresjon fra håndledd til fingrenes base
• Kan justeres for ekstra trykk på håndbaken
• Lett å ta på selv
• Ideell for behandling av hevelse på håndbaken
• Kostnadseffektiv løsning for behandling av hevelser
• Justerbar og tilgjengelig i 5 størrelser, høyre/venstre
versjoner
• Bare i standardstørrelser

Modeller

AC

Størrelse / Art.nr.
Venstre

Høyre

hand wrap
XS

JU2B031

S

JU2B032

M
L

JU2B033
JU2B034

XL

JU2B035

XS

JU2B041

S

JU2B042

M

JU2B043

L

JU2B044

XL

JU2B045

Omkretser
i cm
cB Håndflate

XS

S

M

L

XL

14 – 17

17 – 20

20 – 23

23 – 26

26 – 29
cB
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circaid® juxtafit® essentials
hanske
• Gir kompresjon fra håndledd til midt på fingrene
• Kun tilgjengelig som målsydd

Modeller

AC

hanske
Størrelse /
Art.nr.

målsydd
JU2B000

circaid® juxtafit® essentials
hanske med åpen håndflate
• Alternativ til circaid juxtafit essentials hanske
- Enklere påføring
  - Anbefalt for større hender
AC

circaid – Justerbar kompresjon

Modeller

hanske m/ åpen håndflate
Størrelse /
Art.nr.

målsydd
JU2F000

circaid® juxtafit® essentials
hanske med dorsum stropp
• Perfekt tillegg til circaid juxtafit essentials hanske
• Kan justeres for ekstra trykk på håndbaken
• Kun tilgjengelig som målsydd

Modeller

Størrelse /
Art.nr.

AC

AC

hanske med dorsum
stropp

separat dorsum stropp

målsydd
JU2L000

målsydd
JU2C000
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circaid®
tilbehør
circaid®
understrømper
For arm, legg eller hele benet.

Brukes direkte inn mot huden under CircAid® bandasjer
for å gi økt komfort.
• Merk: gir ikke terapeutisk kompresjon
Arm varianter
• circaid understrømpe arm, lycra, med tommelhull
• circaid understrømpe arm, sølvfarget, med tommelhull
Standardstørrelse

Art.nr.

Type

AG arm
m/ åpning til tommel

JULV009

Lycra

JUSV009

Sølvfarget

• circaid understrømper med fot
- legg, lycra
- hele benet, lycra
- legg, sølvfarget
- hele benet, sølvfarget
- legg, bomull, frotté
(ekstra tykk for bedre komfort)
- hele benet, bomull, frotté
(ekstra tykk for bedre komfort)

Standardstørrelse
Understrømper
m/fot

Understrømper
u/fot

Art.nr.

Type

circaid understrømpe, legg, sølvfarget

Modeller

JULT709

Lycra

AD

JUST709

Sølvfarget

AD

JUCT709

Bomull

AD

JULT009

Lycra

AG

JUST009

Sølvfarget

AG

JUCT009

Bomull

AG

JULS709

Lycra

BD

JUSS709

Sølvfarget

BD

JULS009

Lycra

BG

JUSS009

Sølvfarget

BG
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circaid sokk hele legg lycra

Benversjoner
• circaid understrømper uten fot
- legg, lycra
- hele benet, lycra
- legg, sølvfarget
- hele benet, sølvfarget

circaid®
cover up
Silkeaktig overtrekksstrømpe for circaid-plagg.

Kan brukes over circaid arm- og benplagg.
• hindrer at borrelåsene fester seg til klær eller sengetøy
• dekker bandasjen
• Tilgjengelig i svart, beige og rosa (kun for arm)
• Merk: gir ikke terapeutisk kompresjon

Typer arm
Standardstørrelse

Art.nr.

Farge

Størrelse

CG

JU5U0B2

Beige

S

JU5U0B4

Beige

L

JU5U0P2

Rosa

S

JU5U0P4

Rosa

L

JU5U0A2

Svart

S

JU5U0A4

Svart

L

JU5U000

circaid cover up, arm

Målsydd

Typer ben
Standardstørrelse

Art.nr.

Farge

Størrelse

BD

JU5C7B2

Beige

S

JU5C7B4

Beige

L

JU5C7A2

Svart

S

JU5C7A4

Svart

L

JU5C700
BG

Målsydd

JU5C0B2

Beige

S

JU5C0B4

Beige

L

JU5C0A2

Svart

S

JU5C0A4

Svart

L

JU5C000

Målsydd
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circaid cover up, hele benet

circaid® juxtafit® premium
shelf strap
Ekstra støtte og dekning.

• Gir ekstra hjelp til områder som trenger ekstra
kompresjon og støtte. f.eks. overheng
• Kan også dekke åpne rom mellom stroppene som
oppstår på grunn av konturen på benet
Art.nr.

Størrelse

JU2Q001

S

JU2Q002

L

JU2Q000

Målsydd

circaid juxtafit premium shelf strap

circaid®
anti-skli materiale

• Bidrar til å hindre at plaggene sklir.
• Kan klippes til for riktig tilpasning (originalstørrelsen
er 46 cm x 152 cm)
• Merk: gir ikke terapeutisk kompresjon
Art.nr.

Størrelse i cm

JU5R002

46 x 152

circaid anti-skli materiale

medi produktkatalog • circaid – Justerbar kompresjon • 115

circaid – Justerbar kompresjon

Hindrer at plaggene sklir.

circaid® graduate
polstret kompresjon
circaid® graduate
arm
Justerbar polstret kompresjonssystem for arm.
Indikasjoner
• Fra lette til alvorlige lymfødem
• Langvarig behandling av pasienter som ikke kan
bruke kompresjonsstømper for arm
Produktegenskaper
• Skumplagg gir jevn, behagelig kompresjon for hele
armen, også hånden
• Plaggfarger tilgjengelig i
		
- Utvendig: Svart, beige, rød, turkis
		
- Innvendig: Beige, rød, turkis
• Kun tilgjengelig som målsydd

Modeller

Art.nr.

Størrelse

CG

JU7A000

Målsydd

circaid graduate arm

circaid® graduate
legg
Justerbar polstret kompresjonssystem for legg.
Indikasjoner
• Fra lette til alvorlige lymfødem
• Langvarig behandling av pasienter som ikke kan
bruke kompresjonsstømper
Produktegenskaper
• Skumplagg gir jevn og behagelig kompresjon for
leggen, også foten
• Plaggfarger tilgjengelig i
		
- Utvendig: Svart, beige, rød, turkis
		
- Innvendig: Beige, rød, turkis
• Kun tilgjengelig som målsydd

Modeller

Art.nr.

Størrelse

BD

JU82000

Målsydd
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circaid graduate legg

circaid® graduate
hele benet
Justerbar polstret kompresjonssystem for hele
benet.
Indikasjoner
• Fra lette til alvorlige lymfødem
• Langvarig behandling av pasienter som ikke kan
bruke kompresjonsstømper
Produktegenskaper
• Skumplagg gir jevn og behagelig kompresjon for hele
benet, også foten
• Plaggfarger tilgjengelig i
		
- Utvendig: Svart, beige, rød, turkis
		
- Innvendig: Beige, rød, turkis
• Kun tilgjengelig som målsydd
Art.nr.

Størrelse

AG

JU84000

Målsydd

circaid graduate hele benet

circaid – Justerbar kompresjon

Modeller
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Hva inngår i bestillingen din?
Standardstørrelser
1 justerbart
kompresjonsplagg

1 par
circaid
understrømpe,
legg

1 par
circaid
understrømpe,
hele benet

1 circaid
cover up,
legg

circaid ® juxtafit premium
legg

•

•

•

circaid juxtafit essentials
legg

•

•

•

circaid juxtafit essentials
lår med kne

•

circaid juxtafit essentials
arm

•

•

1 circaid
cover up,
hele benet

•

Målsydd (nødvendig fottilbehør må angis for hver bestilling) **
circaid juxtafit premium
legg *

•

•

•

circaid juxtafit premium
legg med kne *

•

•

•

circaid juxtafit premium
kne

•

•

•

circaid juxtafit premium
lår

•

•

•

•

circaid juxtafit premium
lår med kne

•

•

•

•

circaid juxtafit premium
hele benet *

•

•

•

•

circaid juxtafit essentials
arm

•

circaid graduate
legg

•

circaid graduate,
hele benet

•

circaid graduate
arm

•

•

•
•

* Levert etter behov, basert på mål tatt av pasienten
** Hvis du ikke angir en fotdel for målsydde bestillinger, vil du automatisk få et circaid pac band med ankelstrømper
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•

1 circaid
cover up
arm

1 circaid juxtafit
premium
shelf strap*

1 circaid
anti-skli materiale

1 circaid
kompresjonsbånd
med ekstra styrke
(pac band)

1 par
circaid
kompresjonsankelstrømper

1 målekort for
circaid Built-InPressure System
(BPS)

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•**

•**

•

•

•**

•**

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•**

•**

•

•
•
•
•

•

•
Understrømper
• Sølvfarget for circaid juxtafit premium
•Lycra for circaid juxtafit essential
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•
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Service

Service

På følgende sider har vi samlet all relevant informasjon du
trenger for å bestille våre produkter. ”medi. I feel better“.
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Riktig tilpasning av kompresjonsstrømper
Før mål til kompresjonsstrømper med søm skal tas, bør eventuell hevelse reduseres så mye som mulig.
Mål for omkrets og lengde tas i distal til proksimal retning. Målepunktene på benet må merkes av, slik at
omkrets- og lengdemålene tas på samme sted. For kompresjonsstrømper til lymfatiske tilstander, vil
noen mål tas med stramming av målbåndet. Hvor hardt man skal stramme avgjøres av en person med
erfaring i bandasjeringsteknikker, og avhenger av ødem- og vevskarakteristika, sensitivitet overfor
smerte, fibroser, ødemlokalisering og pasientens mobilitet og styrke.

1. Fotomkrets
a) Benet ligger avslappet på en horisontal støtte
b) Foten er avslappet i løpet av målingen, ikke i 90°
stilling
c) Mål omkretsen i henhold til strømpetypen som
skal tilpasses

2. Benomkrets
a) Benet ligger avslappet på en støtte
b) Strekk foten maksimalt bakover for å ta
omkretsmål cY
c) Ta de gjenværende omkretsmålene opp til cF med
benet avslappet
d) Bøy kneet noe for omkretsmål cE, merk at
omkrets E måles 2 cm over kneet. (se fig.)
e) Merk av målepunktene

maks. dorsalfleksjon

cA

cY

cB

cB1

cC

cD

cE

lG
lF
lE

cF

3. Benlengde
a) Lengdemål til flatstrikkede plagg tas med
målebåndet inntil huden, for rundstrikkede plagg
tas lengdemålene i rett luftlinje langs benet.
b) Lengdemålene tas langs benets innside. Kan tas
liggende opp til målepunkt F, men bør tas stående
fra F og oppover.

lD
lC
lB1
lB

medi tar utgangspunkt i måleteknikken som samsvarer med retningslinjene satt av fagskolen for ortopedi teknikk i Dortmund.
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Måling øverst på låret
Mål omkrets cG der låret er bredest/under skrittet
Mål lengden lG langs benet mens pasienten står oppreist
Mål lK2 fra bakken til glutealfold langs kroppen mens pasienten
står oppreist ≙ benlengde bak
d) Mål lK1 fra bakken til symfysen langs kroppen mens pasienten står
oppreist ≙ benlengde foran
(Forskjell mellom lK1 og lK2 ≙ den anatomiske formen på
buksetoppen, høy foran / lav bak)

4.
a)
b)
c)

5. Midje / hofteomkrets / lengde
a) Mål omkrets cK i stående stilling, på det bredeste punktet rundt
begge lårene under glutealfolden
b) Mål omkrets cH i stående stilling der hoften er bredest
c) Mål omkrets cT i stående stilling rundt midjen eller ved ønsket
avslutning
d) Mål lengden lH langs kroppen opp til målepunkt H.

Service

6. Midje- / hoftelengde
a) Mål fremre bekkenhøyde lK1T langs kroppen fra skrittet
(symfyse) til midjen eller ønsket høyde
b) Mål bakre bekkenhøyde lK2T langs kroppen fra glutealfolden til
midjen eller ønsket høyde
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7. Fotlengde
Åpen tå / skrå avslutning
a) Mål lengder på innsiden og utsiden av den
vektbærende foten.

8. Fotlengde
Lukket tå / avslutning
a) Mål lengder på innsiden og utsiden av foten,
samt hele foten.

9. Fotlengde
Åpen tå / rett avslutning
a) Mål lengden på utsiden av den vektbærende
foten.

10. Fotlengde
Lukket tå
a) Mål lengde over hele den vektbærende foten.
Dette designet gir vanligvis et 6 cm langt
tåområde.
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Bestilling av målsydd ben / bukse
medi Norway AS - Fax: 52 84 45 09
Navn Pasient: ____________________________________________________
Navn Terapeut:_______________________

Dato forrige best.:_____________

Fakt.adr: ________________________________________________________

¨ Rebestilling med samme mål

Lev.adr: _______________________________ Best.dato: __________________

¨ Rebestilling med nye mål

Omkrets Venstre
Kontrollmål

Omkrets høyre

Med stramming

Lengder

Med stramming Kontrollmål

Venstre

Høyre
Venstre

Høyre

mediven® flatstrikket kompresjonsplagg for ben

Knehase
Venstre

Høyre

Angi "Ellipseform ved E"
under ekstra muligheter

Kvalitet

Kompresjonsklasse

Standardfarger Trendfarger

1 2 3 4

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sand
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Caramel
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Svart
¨ Cashmere

¨ mediven sensoo Buksetop
(CCL 2)
Venstre ben
¨ mediven mondi Høyre ben
(CCL 1, 2, 3)

¨ mediven 550

¨ Navy
¨ Aqua
¨ Antrasitt ¨ Mint-green
¨ medi Magenta
¨ Moss-green ¨ Coral
¨ Cherry-red ¨ Blue-Jeans

(CCL 1, 2, 3, 4)

Antall

Fot

¨ par ____ ¨ lukket tå
l Z ____ cm
(totalt)
¨ åpen tå
¨ myk tå
l
Ai ____ cm
¨ stk. ____
(kun mediven 550) (indre)
¨ venstre ¨ høyre

¨ varus-ease

(kun mediven 550)
¨ venstre ¨ høyre

l A  ____ cm
(ytre)

¨ tåkapper

Versjon

Standard avslutning Andre avslutninger Ekstra muligheter

skrå avslutning
¨ knelang strømpe (AD)
(proksimalt)
¨ lårlang strømpe (AF)
¨ lårlang strømpe (AG)
¨ strømpebukse (AT)
¨ strømpebukse, herre (ATH)
(kun mediven 550 og
¨ strømpebukse, gravid (ATU) mediven mondi)
¨ strømpebukse, ett ben (ATE)
¨ BT / B1T / CT / ET / FT

¨ meget skrå
avslutning
¨ rett

¨ langs skråkant
¨ over kneet “E“
¨ bak over sømmen
¨ på sålen

Sølv

¨ “Y” til C

(kun mediven mondi)

Toppbånd stykke
Standard
Individuell
cm
¨ 15 x 5 cm ¨
cm
¨ 8 x 5 cm ¨
cm
¨ 8 x 5 cm ¨
¨ 5 x 5 cm

¨ “Y” til D
¨ venstre

Antiskli nupper
Fast størrelse
¨ 10 x 4,5 cm
¨ 10 x 4,5 cm
¨ 10 x 4,5 cm
¨ 6 x 4,5 cm

Spesielle ønsker

¨ “Y” til G
¨ høyre

Festemuligheter
¨ silikon profile toppbånd (5 cm)
Omkrets:
¨ silikon toppbånd m/nupper ¨ smalt 2.5 cm ¨ bredt 5 cm venstre_______cm
¨ silikon toppbånd m/nupper og motiv (5 cm)
høyre________ cm
¨ høyre

¨ Ribs

¨ trikot
¨ nett
¨ kompresjon

Panty top
¨ Gluteal shaper
(kun mediven 550)

¨ Pyramids

Fashion-elementer** Farger
¨ Berry ¨ Grey
¨ Pink		 ¨ Lilac
(kun mediven 550)
Mønstre ¨ Animal ¨ Crosses ¨ Ornaments ¨ Flower

¨ Lymfepute*
¨ Silkefor*
¨ Lomme*
venstre ¨ innvendig ¨ utvendig høyre ¨ innvendig ¨ utvendig

¨ hoftefeste ¨ venstre

Skritt-kile

¨ 	Forlenget såle under fot ¨ med regulerbar
strikk
¨ 	Y-strikkemerke (90° hæl)
¨ Ellipseform ved E
¨ elastisk midjebånd
¨ flexure functional zone knee ¨ strikket, uten
¨ Orienteringsmerke ved
linning
„D“ (kun for AG og AT)
¨ Ekstra lengde foran på
låret (l K1 kreves)
¨ ___cm halv kompresjon

Design-elementer*** (kun mediven 550) ¨ Stars

Annet tilbehør
Plassering

Linning

¨ l T_______cm

*Angi / tegn inn nøyaktig område.        ** Leveringsperiode for trendfarger opptil 10 arbeidsdager.             *** For alle standard og trendfarger!                       

Tilpasning av tåkapper

cA

1.
a)
b)
c)

outside
length

cA1

lengde innside

lengde utside

outside
length

3

Fotomkrets
Benet legges flatt på en støtte
Mål omkretsen
Merk av målepunktene

inside
length

2. Fotlengde
a) Gjør som i (1)
b) Mål lengden på innsiden og utsiden av foten
c) Mål avstanden fra merke til merke (se måling
av omkrets)

inside
length

1

2

cZ

4
5

5

1

2

3

4

cZ

3.
a)
b)
c)

Tåomkrets
Gjør som i (1)
Mål omkrets cX ved tåroten
Mål omkretsen cZ ved negleroten

cX

cX
cXZ

1

2

3

Z

lZ

4

cXZ

cXZ cXZ cXZ

lXZ lXZ

cXZ
lXZ

cXZ cXZ

lX

lXZ

medi tar utgangspunkt i måleteknikken som samsvarer med retningslinjene satt av fagskolen for ortopedi teknikk i Dortmund.
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lX

4. Tålengder
a) Gjør som i (1)
b) Mål lengde fra tåroten til enden av tåen.

X

5

cXZ
cXZlXZ

lZ

Bestilling av målsydde tåkapper
medi Norway AS - Fax: 52 84 45 09
Navn Pasient: ____________________________________________________
Navn Terapeut:_______________________

Dato forrige best.:_____________

Fakt.adr: ________________________________________________________

¨ Rebestilling med samme mål

Lev.adr: _____________________________

¨ Rebestilling med nye mål

Best.dato: __________________

Omkrets og lengde venstre
lXZ

lXZ

lXZ

lXZ
cZ

cZ
cZ

cZ

Omkrets og lengde høyre

cX

cX

lXZ

lXZ

cZ

cZ

cX

cX

lXZ
cZ
cX

lXZ

lXZ

cZ
cZ

cX

cX

cX

cX

mediven® flatstrikket tåkappe med søm

lXZ

cZ
cX

Ytre
lengde

l

cA

cA

Indre
lengde

Indre
lengde

l

Kompresjonsklasse

¨ mediven mondi Tåkappe mediven mondi
(CCL 1, 2)

Tåkappe mediven 550

¨ mediven 550

1

2 3

¨ ¨ ¨
¨ ¨ ¨

(CCL 1, 2, 3)

l

l

c

c

Kvalitet

Ytre
lengde

Standardfarger Trendfarger

Antall venstre Antall høyre

¨ Sand
¨ Caramel
¨ Svart
¨ Cashmere

¨ stk. _______

Annet tilbehør / venstre

¨ Navy
¨ Antrasitt
¨ Aqua
¨ medi Magenta
¨ Moss-green
¨ Cherry-red
¨ Mint-green
¨ Coral
¨ Blue-Jeans

Annet tilbehør / høyre

¨ uten lilletå

¨ med lilletå

¨ uten lilletå

¨ med lilletå

¨ lukket tå

¨ åpen tå

¨ lukket tå

¨ åpen tå

¨ separat tåkappe

¨ separat tåkappe

¨ tåkappe strikket i ett med strømpen, sømløst

¨ tåkappe strikket i ett med strømpen, sømløst

¨ Lymfepute

¨ Lymfepute

¨ Silkefor

¨ Lomme

Oppgi nøyaktig plassering! (lengde / bredde)

Design-elementer**(kun mediven 550)

¨ Stars

* Leveringsperiode for trendfarger opptil 10 arbeidsdager.
** For alle standard og trendfarger!

Spesielle ønsker

¨ stk. _______

¨ Silkefor

¨ Lomme

Oppgi nøyaktig plassering! (lengde / bredde)

¨ Ribs

¨ Pyramids

Fashion-elementer* Farger ¨ Berry ¨ Grey
¨ Pink
¨ Lilac
(kun mediven 550)
Mønstre ¨ Animal ¨ Crosses ¨ Ornaments ¨ Flower

Korrekt tilpasning av målsydde armstrømper
Før mål til armstrømper og hanske tas, skal eventuell hevelse reduseres så mye som mulig. Måling ved
omkretsene cC og cC1 samt ved albuen foretas uten å stramme. Alle andre omkretsmål avhenger av
hvor mye trykk pasienten aksepterer. Bruk alltid en myk kajalstift for å unngå skade på huden.

cZ

cX

.

1. Fingeromkrets
a) Legg hånden lett på underlaget med
håndbaken opp
b) Mål omkrets cX ved fingerroten mellom
fingrene
c) cZ måles ved negleroten
d) Merk av målepunktene for lengdemål

90°

2. Fingerlengde
a) Legg hånden lett på underlaget med håndflaten
opp
b) Lengden måles fra merke til merke
(se "Fingeromkrets", fig. 1)

3. Håndomkrets
a) Trykk hånden lett ned på underlaget med
håndbaken vendt opp
b) Mål omkretsen
c) Merk av målepunktene inne i hånden

cA

cB
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cC

cC1

lAC1
lAC

4. Håndlengde
a) Legg hånden lett på underlaget med håndflaten
opp
b) Lengden måles fra merke til merke
(se "Håndomkrets", fig. 3)

lAB

5.
a)
b)
c)

cC

c C1

cD

cE

cF

Armomkrets
Legg hånden og underarmen lett på et underlag
Mål omkretsen som vist på tegningen
Merk av målepunkter for lengdemål

cG

6. Armlengde
a) Legg hånden og underarmen lett på en overflate.
Strekk armen så langt ut som mulig
b) Mål lengder fra lC to lC1, lC til lD etc. helt fram til
lG i en linje som strekker seg fra kløften mellom
tommel og pekefinger fram til fremre
armhulefold, fra merke til merke (se omkretsmål).
l C1

lD

lE

lF

lG

Service

lC
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lC

lC1

lD

lE

lF

lG

H
lG-H

7. Overarmsmåling
For skulderkappe måles det fra punkt G til H, der H
er hvor bh-stroppen sitter. lH
Ikke mål forbi punkt H.

G

a)

V1
V2

lH
a)

V1

b)

8. Tilbehør
a) Skulderstropp
Lengden på skulderstroppen måles etter versjon 1
eller 2 (full omkrets).
b)  Anatomiske skulderkapper måles fra fremre til
bakre armhulefold.

V2

medi tar utgangspunkt i måleteknikken som samsvarer med retningslinjene satt av fagskolen for ortopedi teknikk i Dortmund.
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b)

Bestilling av målsydd hanske / arm
medi Norway AS – Fax: 52 84 45 09
Navn Pasient: ____________________________________________________
Navn Terapeut:_______________________

Dato forrige best.:_____________

Fakt.adr: ________________________________________________________

□ Rebestilling med samme mål

Lev.adr:_____________________________

□ Rebestilling med nye mål

l XZ
cZ

HANSKE
Omkrets c
Lengde l

cX

l XZ
cZ
cX

l XZ
cZ
cX

Best.dato: __________________

l XZ

l XZ

ARMSTRØMPE –
Omkrets c
Lengde l

cZ
cZ

cX

cX

mediven® flatstrikket kompresjonsplagg for arm / hånd

Med
Kontrollmål stramming

Med
Kontrollmål stramming

Kvalitet

Kompresjonsklasse

¨ mediven esprit

Hanske

¨ ¨ ¨ ¨ Sand

¨ mediven
550 arm

Armstrømpe

¨ ¨¨

Versjon

Stand. avslutning (proksimalt) Andre avslutninger (proksimalt)

1 2 3

Sku

lde

¨ Aqua
¨ medi Magenta ¨ Blue-Jeans
¨ Cherry-red ¨ Mint-green
¨ Navy
¨ Coral
¨ Antrasitt
¨ Moss-green

p

¨ venstre ¨ høyre
¨ stk.
_______ ¨ åpne fingre
¨ fingre lukket

Annet tilbehør
Plassering

HANSKE

rop

Antall Alternativer

Standardfarger Trendfarger*
¨ Svart
¨ Caramel
¨ Cashmere

rst

Toppbånd stykke
Standard

Anti-slipdots

Individuell Fast størrelse

¨ AC1

rett (halv kompresjon 2 cm)

¨ skrå

¨ meget skrå

¨ AD / AE

skrå

¨ meget skrå

¨ rett

¨ CD / CE / CF / CG skrå

¨ meget skrå

¨ rett

¨ Lymfepute ¨ Silkefor ¨ Lomme
(Angi / tegn inn nøyaktig posisjon)

¨ AF / AG (1-dels)

¨ meget skrå

¨ rett

Design elements**: ¨ Live Laugh Love ¨ Timeless ¨ Sportive

ARMSTRØMPE
skrå

Festemuligheter

Spesielle ønsker

¨ silikontoppbånd ¨ smalt (2,5 cm) ¨ bredt (5 cm)
omkrets
¨ silikontoppbånd med motiv (5 cm)
¨ silikon profile toppbånd (5 cm)
_______cm
¨ silikon sensitive toppbånd (5 cm)
¨ med skulderstropp K
¨ 5 cm
stroppebredde:
¨ 2,5 cm
¨ med BH-feste bredde på BH-stropp: _________cm
¨ skulderkappe, standard
¨ skulderkappe, anatomisk ________cm

Strikkemerker ved albu
¨ Flexure functional zone elbow
Knitting mark elbow ¨ 160° (standard) ¨ 150°

¨ 135°

* Leveringsperiode for trendfarger opptil 10 arbeidsdager.      ** For alle standard og trendfarger!

¨ langs skråkant
¨ i håndflaten

¨ 5 x 5 cm ¨
¨ 5 x 5 cm ¨

cm ¨ 6 x 4,5 cm
cm ¨ 6 x 4,5 cm

Justerbar kompresjon –
korrekt måling
• Mål pasientens armlengde på strak arm, og omkretsene når armen er på sitt minste
• Oppretthold armens størrelse som den var ved måltaking, for at plagget skal sitte så godt
som mulig.
Lengden på Juxta -Fit™ Arm (måles medialt) strekker seg fra håndledd til axille. Plagget har skrå avslutning
oppe med lateral forhøyning i tillegg til 10° bøy i albuen. Med hver Juxta-Fit™ Arm følger et overtrekk
(Comfort Cover Up™). Et sort overtrekk sendes dersom farge ikke er valgt.

Lengdemål
l3

l2

l4

l5
l1
l 10

l6

l9
l8

l7

3

cz

cz
5
cz

cx

1

cx

cx

cx

Omkretsmål
Ta målene uten å stramme

2

cz

4

cz

cA
cB

cC
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• Lengdemålene l 1 – l 5
Lengden av hver finger fra base til der hansken
skal slutte
• Lengdemål l 6
Lengden fra tommelens base til pekefingerens
base
• Lengdemål l 7
Lengden fra pekefingerens base til
håndflatens base/håndledd (cC)
• Lengdemål l 8
Lengden fra svømmehuden mellom ringfinger
og lillefinger til håndflatens base/håndledd
(cC)
• Lengdemål l 9
Håndflatens bredde ved tommelbase
• Lengdemål l 10
Håndflatens bredde ved base av lillefinger

cx

• Omkretsmålene 1 c Z – 5 c Z
Fingrenes omkrets der hansken skal slutte,
vanligvis Distalt Interfalangialt ledd (DIP)
• Omkretsmålene 1 c X – 5 c X
Omkrets av hver finger ved Proksimalt
Interfalangialt ledd (PIP) eller hvis basen av
finger er større, brukes største mål.
• Omkretsmål c A
Omkrets rundt håndflaten ved  lillefingerens
base.
• Omkretsmål c B
Omkrets rundt håndflaten ved
tommelfingerens base.
• Omkretsmål c C
Omkrets rundt håndleddet

Målsydd circaid juxtafit Arm & Hanske

¨ Prisforespørsel
¨ Første bestilling

medi Norway AS – Fax: 52 84 45 09

¨ Rebestilling

Navn Pasient:									
Fakturaadresse:									
Leveringsadresse:
Telefon/ E-post:

Måltaker:

Best.dato:

Ta målingene uten utstrekning!

Arm

Arm

Omkretser

Lengder

Venstre

Høyre

Venstre

55

Armen holdes
rett

50

Høyre

Mål lengden langs armens innside (fra
håndledd til albuebøy, og fra håndledd
til armhule).

45

lC–G

40
35

circaid® juxtafit® essentials arm målsydd

30

lC – G

lC–E

25
20

Start ved punkt
(C) og mål
omkrets hver
5 cm.

15

cC

cC

10
05

lC

lC – E

cB

cB

cC

Håndledd
cB
Håndflate

Hånd

Hånd

Omkretser

Lengder

Venstre

Høyre

Venstre
3

1cZ

4

2cZ

5

3cZ

cZ

cZ

cZ

5cZ

cX

5

cZ

4cZ

cX

ccZZ

l2

cZ

cX

1

cZ

cX
cZ

cX
cB

5c X

l8

cC

cB

c5xl 2

l8

circaid coverup Merknader
Fargealternativer

Venstre

Antall

Høyre

Antall

¨

________

¨

________

¨ rosa

¨ hanske

¨

________

¨

________

¨ beige

¨ hanske med dorsum stropp

¨

________

¨

________

¨ svart

¨ hanske med åpen håndflate

¨

________

¨

________

¨ hanske med dorsum stropp og
åpen håndflate
¨ Hand Wrap (kun standardstørrelser)

¨

________

¨

________

¨

________

¨

________

¨

________

¨

________

circaid graduate

l6 l1
l 10

l8

l6

l1

l9
l7

l 10

Målsydde valgmuligheter

¨ armstrømpe med Hand Wrap

l9

l9

Håndflate
cC
Håndledd

¨ Arm

l3

l5

l 10

l6

cX

l7

cC

ll24

c5x

l5

4c X

circaid juxtafit essentials arm

l5

l4

1

cA

cB

cA

l3

l4

l3

cA

2c X

l1
2

cZ

cX
cX
cX cX

cX

3c X

3

42

Høyre

l

circaid® Justerbar kompresjon –
korrekt måling
• Pasienten skal måles når benet er på sitt minste
• Pasienten skal måles i stående posisjon, om mulig
• Benets størrelse bør opprettholdes som det var ved måltaking, for å oppnå en god tilpasning
Lengdemål
Målingene starter fra ankelknokene (malleolene)

l mall. –
G

l mall. – E

l mall. – K

l mall. –
knehase
l mall.
lA–Y

l P2
lA

cE

cY

c mall.

cA
c A1
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• Måling l mall. – knehase
Medial lengde fra senter av ankelknoken til knehasen
(måling l mall. – knehasen er der plagget normalt
starter og slutter)
• Måling l mall. – E
Lateral lengde fra senter av ankelknoken til senter av
kneskålen
• Måling l mall. – G
Medial lengde fra senter av ankelknoken til lyske,
tilstrekkelig under pubisområdet slik at plagget ikke gir
ubehag. (l mall.- G er der plagget normalt vil starte og
slutte.)
• Måling l mall. – K
Lateral lengde fra senter av ankelknoken til
glutealfolden
• Måling l mall.
Lengden fra gulvet til midten av ankelknoken
• Måling l A – Y
Lengden fra basen av stortåen til der foten møter
ankelen
• Måling l A
Lengden fra basen av tærne til baksiden av hælen
• Måling l P2
Målbåndet går fra en ankelknoke, ned under hælen og
opp til andre ankelknoke.

Omkretsmål
• Ta målene uten å stramme
• Målene må tas fra senter av malleolene og hver 5. cm
oppover benet
• Målepunkt c mall.
Senter av malleolene
• Målepunkt c E
Omkrets midt på kneskålen/patella
• Målepunkt c Y
Omkretsen rundt hælen der foten møter ankelen
• Målepunkt c A1
Fotbuens omkrets
• Målepunkt c A
Omkretsen ved basen av tærne

¨ Første bestilling
¨ Rebestilling

Målsydde circaid juxtafit ben-og fotplagg
medi Norway AS – Fax: 52 84 45 09

Navn Pasient:									
Fakturaadresse:									
Leveringsadresse:
Telefon/ E-post:

Måltaker:

Best.dato:

Målene tas uten stramming! Alle mål tas i cm.

Ben

Ben

Omkretser

Lengder

Venstre

Høyre

Venstre

Høyre

85
80

l mall. –
G

75
70

mall.
llmall.

mall.
llmall.
GG

65
60

Venstre
Venstre

55

Høyre
Høyre

l mall. – K
mall.
llmall.

circaid® juxtafit® ben målsydd

50
45

ccEE
midt på
på
midt
kneskålen
kneskålen

40
35

ccEE
midt på
på
midt
kneskålen
kneskålen
l mall. – E

30
25

mall.
ccmall.
midt på
på
midt
ankelknoke
ankelknoke

20
15

l mall. –
knehase

10
05

Målene må tas fra ankelknoken og
hver 5. cm oppover

c mall.

Fot

Fot

Omkretser

Lengder

Venstre

Høyre
c mall.

c A1

cY
c A1

mall. knehase
knehase
llmall.

cA

Venstre

Høyre
l P2

c mall.

c mall.

c A1

l mall.
lA–Y

cA
cY

cY

cA

lA

Målsydde valgmuligheter ben
circaid juxtafit premium

l P2

llPA2 – Y

l P2:
lengde fra
ankelknoke
til ankelknoke

Standard valgmuligheter fot
Antall

¨ circaid single band afw

l A – Y l mall.

lA

circaid cover
up/overtrekk

Venstre

Antall

Høyre

¨ legg

¨

_______

¨

_______ ¨ circaid pac band

Fargealternativer

¨ legg med kne

¨

_______

¨

_______ ¨ circaid juxtafit premium interlocking afw

¨ beige

¨ kne

¨

_______

¨

_______ ¨ circaid juxtafit premium afw

¨ svart

¨ lår ¨ uten lateral forhøyning

¨

_______

¨

_______

¨ lår med kne ¨ uten lateral forhøyning

¨

_______

¨

_______ circaid juxtafit premium afw

¨ hele benet ¨ uten lateral forhøyning

¨

_______

¨

_______ ¨ Sydd på ¨ Separat

Målsydde valgmuligheter fot

Merknader

circaid graduate
¨ kun fot

¨

_______

¨

_______

legg ¨ med fot ¨ uten fot

¨

_______

¨

_______

hele benet ¨ med fot ¨ uten fot

¨

_______

¨

_______

lA
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medi GmbH
Co. KG
medi &
GmbH
& Co. KG
Medicusstraße
1
Medicusstraße
1
D-95448
Bayreuth
/ Germany
D-95448
Bayreuth
/ Germany
T +49 921
912-0
T +49
921 912-0
F +49 921
912-781
F +49
921 912-781
export@medi.de
export@medi.de
www.medi.de/en
www.medi.de/en
medi Australia
Pty LtdPty Ltd
medi Australia
83 Fennell
Street Street
83 Fennell
North Parramatta
NSW 2151
North Parramatta
NSW 2151
Australia
Australia
T +61 2T9890
+61 28696
9890 8696
F +61 2F9890
+61 28439
9890 8439
sales@mediaustralia.com.au
sales@mediaustralia.com.au
www.mediaustralia.com.au
www.mediaustralia.com.au
medi Austria
GmbH GmbH
medi Austria
Adamgasse
16/7 16/7
Adamgasse
6020 Innsbruck
6020 Innsbruck
AustriaAustria
T +43-512
57 95 1557 95 15
T +43-512
F +43-512
57 95 15574595 15 45
F +43-512
vertrieb@medi-austria.at
vertrieb@medi-austria.at
www.medi-austria.at
www.medi-austria.at
medi Belgium
bvba bvba
medi Belgium
Posthoornstraat
13/1 13/1
Posthoornstraat
3582 Koersel
3582 Koersel
Belgium
Belgium
T: + 32-11
25 60
T: +24
32-11
24 25 60
F: +32-11
24 25 64
F: +32-11
24 25 64
info@medibelgium.be
info@medibelgium.be
www.medibelgium.be
www.medibelgium.be
medi Brasil
medi Brasil
Rua Cristovan
de Vita,de
n.ºVita,
260,n.º
Un.
30, Un. 30,
Rua Cristovan
260,
Centro Centro
Logístico
RaposoRaposo
Tavares,
Logístico
Tavares,
Vila Camargo
Vila Camargo
VargemVargem
GrandeGrande
Paulista
- SP - SP
Paulista
CEP 06730-000
CEP 06730-000
Brasil Brasil
T: +55-11-3500
8005 8005
T: +55-11-3500
sac@medibrasil.com
sac@medibrasil.com
www.medibrasil.com
www.medibrasil.com
MAXIS MAXIS
a.s., a.s.,
medi group
medicompany
group company
SlezskáSlezská
2127/132127/13
120 00 120
Prague
2
00 Prague
2
Czech Republic
Czech Republic
T: +420T:571
633571
510633 510
+420
F: +420F:571
616571
271616 271
+420
info@maxis-medica.com
info@maxis-medica.com
www.maxis-medica.com
www.maxis-medica.com
medi Danmark
ApS ApS
medi Danmark
Vejlegardsvej
59
Vejlegardsvej
59
2665 Vallensbaek
Strand Strand
2665 Vallensbaek
Denmark
Denmark
T +45 70
25 567010
T +45
25 56 10
F +45 70
25 567020
F +45
25 56 20
kundeservice@sw.dk
kundeservice@sw.dk
www.medidanmark.dk
www.medidanmark.dk
medi Bayreuth
EspañaEspaña
SL
medi Bayreuth
SL
C/Canigó
2 – 6 bajos
C/Canigó
2 – 6 bajos
Hospitalet
de Llobregat
Hospitalet
de Llobregat
08901 Barcelona
08901 Barcelona
Spain Spain
T +34 93
04 260
00 04 00
T 260
+34 93
F +34 93F 260
23 260
14 23 14
+34 93
medi@mediespana.com
medi@mediespana.com
www.mediespana.com
www.mediespana.com

medi France
medi France
Z.I. Charles
de Gaulle
Z.I. Charles
de Gaulle
25, rue 25,
Henri
rueFarman
Henri Farman
93297 Tremblay
en France
Cedex Cedex
93297 Tremblay
en France
France France
T +33 1 T48
61176
+33
4810
61 76 10
F +33 1 F49+33
63133490563 33 05
infos@medi-france.com
infos@medi-france.com
www.medi-france.com
www.medi-france.com

medi RUS
LLCRUS LLC
medi
Business
Center Center
NEO GEO
Business
NEO GEO
Butlerova
st., 17 st., 17
Butlerova
117342117342
Moscow
Moscow
Russia Russia
T +7 (495)
T +7374-04-56
(495) 374-04-56
F +7 (495)
F +7374-04-56
(495) 374-04-56
info@medirus.ru
info@medirus.ru
www.medirus.ru
www.medirus.ru

medi Hungary
Kft. Kft.
medi Hungary
Bokor u.Bokor
21. u. 21.
1037 Budapest
1037 Budapest
Hungary
Hungary
T +36 1371
0090
T +36
1371 0090
F +36 1371
0091
F +36
1371 0091
info@medi.hu
info@medi.hu
www.medi.hu
www.medi.hu

medi Trading
(Shanghai)
Co. Ltd.Co. Ltd.
medi Trading
(Shanghai)
Rm 1806,
1 Sandhill
Plaza Plaza
RmBuilding
1806, Building
1 Sandhill
No. 2290
Road Road
No.Zuchongzhi
2290 Zuchongzhi
PudongPudong
New District
New District
200131200131
Shanghai
Shanghai
People‘s
Republic
of China
People‘s
Republic
of China
T: +86-21
61761988
T: +86-21
61761988
F: +86-21
61769607
F: +86-21
61769607
infocn@medi.cn
infocn@medi.cn

medi Italia
medis.r.l.
Italia s.r.l.
Via Giuseppe
Ghedini,
2
Via Giuseppe
Ghedini,
2
40069 40069
Zola Predosa
(BO) (BO)
Zola Predosa
Italy Italy
T: +39-051
6 13 24 684
T: +39-051
13 24 84
F: +39-051
6 13 2965613 29 56
F: +39-051
info@medi-italia.it
info@medi-italia.it
www.medi-italia.it
www.medi-italia.it
medi Nederland
BV
medi Nederland
BV
Heusing
5
Heusing
5
4817 ZB4817
Breda
ZB Breda
The Netherlands
The Netherlands
T +31 76T 57
+312276555
57 22 555
F +31 76F 57
+312276565
57 22 565
info@medi.nl
info@medi.nl
www.medi.nl
www.medi.nl
medi Norway
AS
medi Norway
AS
Vestheimvegen
35
Vestheimvegen
35
4250 Kopervik
4250 Kopervik
NorwayNorway
T: +47 52
T: 84
+4745
5200
84 45 00
F: +47 52
F: 84
+4745
5209
84 45 09
post@medinorway.no
post@medinorway.no
www.medinorway.no
www.medinorway.no
medi Orient
medi M.E.A.
Orient ZZC
M.E.A. ZZC
TAURUSTAURUS
GROUPGROUP
Suite No.
M01
Wasel
Mamzar
Bldg. Bldg.
Suite
No.
M01Al
Wasel
Al Mamzar
Al Wuhida
Road, Al
Mamzar
Al Wuhida
Road,
Al Mamzar
P.O.BOXP.O.BOX
NO. 91464
NO. 91464
DUBAI,DUBAI,
UAE UAE
United United
Arab Emirates
Arab Emirates
T: +971-4
2557344
T: +971-4
2557344
F: +971-F:4+9712557399
4 2557399
md@taurusgroup.net
md@taurusgroup.net
medi Polska
Sp. z.o.o.
medi Polska
Sp. z.o.o.
Zygmunta
StaregoStarego
26
Zygmunta
26
44-10044-100
GliwiceGliwice
PolandPoland
T +48-32
230 60 230
21 60 21
T +48-32
F +48-32
202 87 202
56 87 56
F +48-32
info@medi-polska.pl
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi Sweden
AB
medi Sweden
AB
Box 6034
Box 6034
192 06 192
Sollentuna
06 Sollentuna
SwedenSweden
T +46 8T96
97898
+46
96 97 98
F +46 8F626
70 68 70
+4668
8 626
info@medi.se
info@medi.se
www.medi.se
www.medi.se
Medi Turk
Ortopedi
MedikalMedikal
Ic ve DisIcTic.
AS Tic. AS
Medi
Turk Ortopedi
ve Dis
Kültür mah.
sok.14/3
Kültürçaldıran
mah. çaldıran
sok.14/3
06420 Çankaya/Ankara
06420 Çankaya/Ankara
Turkey Turkey
T +90 312
435312
20 26
T +90
435 20 26
F +90 312
434312
22 82
F +90
434 22 82
info@medi-turk.com
info@medi-turk.com
www.medi-turk.com
www.medi-turk.com
medi UK
Ltd.UK Ltd.
medi
PloughPlough
Lane Lane
Hereford
HR4 OEL
Hereford
HR4 OEL
Great Britain
Great Britain
T +44 1432
371432
35 0037 35 00
T +44
F +44 1432
371432
35 1037 35 10
F +44
enquiries@mediuk.co.uk
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk
medi Ukraine
LLC LLC
medi Ukraine
Tankova
Str. 8, office
Tankova
Str. 8,35
office 35
Business-center
„Flora Park“
Business-center
„Flora Park“
Kiev 04112
Kiev 04112
UkraineUkraine
T +380 T44+380
591 44
11 63
591 11 63
F +380 F44+380
392 44
73 73
392 73 73
info@medi.ua
info@medi.ua
http://medi.ua
http://medi.ua
medi USA
L.P.USA L.P.
medi
6481 Franz
Parkway
6481Warner
Franz Warner
Parkway
Whitsett,
N.C. 27377-3000
Whitsett,
N.C. 27377-3000
USA USA
T +1-336
4 49 44440
T +1-336
49 44 40
F +1-888
5 70 45 554
F +1-888
70 45 54
info@mediusa.com
info@mediusa.com
www.mediusa.com
www.mediusa.com

medi Bayreuth
Unipessoal
Lda. Lda.
medi Bayreuth
Unipessoal
Rua do Rua
Centro
Cultural,
no. 43 no. 43
do Centro
Cultural,
1700-106
Lisbon Lisbon
1700-106
Portugal
Portugal
T +351 21
843 71
T +351
21 60
843 71 60
F +351 21
847 08
33 08 33
F +351
21 847
medi.portugal@medibayreuth.pt
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt
www.medi.pt
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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

