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Et effektivt behandlingskonsept for venøse leggsår.
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Konsept i 3 faser for effektiv behandling av venøse leggsår.

Kompresjonsbehandling i akuttfasen for å
redusere ødem, samt behandling av kronisk
venøs svikt til såret har grodd.

Individuelt tilpasset kompresjon for
vellykket behandling i vedlikeholdsfasen.

•mediven® ulcer kit
•circaid® juxtalite®
•circaid® juxtacures®

• mediven® rundstrikk
• mediven® flatstrikk
• circaid® juxtalite®

Se også bak denne siden på „stien“ man følger ved sårbehandling. →

medi. I feel better.

Individuell behandling av pasienter med
venøse leggsår
1

Hudpleie og ta på strømpene selv - to viktige elementer i
kompresjonsbehandling
Hudpleie
Intensiv hudpleie spiller en viktig rolle når man bruker
kompresjon daglig. Produkter som er spesielt utviklet til formålet
egner seg best sammen med kompresjonsbehandlingen. medi
soft, medi day og medi night har vist seg å gi gode resultater og
en hud som føles myk og behagelig. Anbefal gjerne medi
hudpleieprodukter. Et råd som pasientene vil sette pris på.

Vurdering
Utelukke kontraindisert perifer arteriell sykdom ved å måle ankel/arm-indeks (AAI) og fastslå videre behandling.

AAI 1,30 - 0,801

AAI 0,79 - 0,501

AAI < 0,501

medi hudpleieserie

Behandling av underliggende sykdom

2

Kompresjonsbehandling er
prinsipielt mulig*

Absolutt kontraindikasjon

Moderat kompresjon*, **

Henvisning til spesialist

Ta i betraktning pasientens individuelle krav

Ingen- til lette
venøse ødem

Ingen- til lette
venøse ødem

Lette til alvorlige venøse
ødem eller i forbindelse
med flebolymfødem
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Lette til alvorlige venøse
ødem eller i forbindelse
med flebolymfødem

medi Butler

Anbefalte produkter

mediven®
ulcer kit

circaid®
juxtalite®
Hvis
kompresjonsstrømper
ikke kan brukes

circaid®
juxtalite®

circaid®
juxtacures®

Hvis
kompresjonsstrømper
ikke kan brukes

Av- og påtrekkshjelpemidler fra medi egner seg for alle
kompresjonsplagg, er robuste og enkle å bruke. De strekker
materialet i forkant slik at det blir lettere å få bena inn i strømpen.
medi Butler finnes i flere ulike modeller, for eksempel en med
lange håndtak.

circaid®
juxtacures®

1
Sippel K., Hafner J., Seifert B.: Donning devices (foot slips and frames) enable elderly people
with severe chronic venous insufficiency to put on compression stockings. Eur J Vasc
Endovasc Surg (2015) 49,221-229.

3

Forebygging av tilbakefall

medi Butler med lange håndtak - gjør
påtrekking enklere.

Utelukke perifer arteriell sykdom ved å måle ankel/arm-indeks (AAI) for å kunne bestemme riktig behandling videre.
AAI 1,30 - 0,801

AAI 0,79 - 0,501

AAI < 0,501

Kompresjonsbehandling er
prinsipielt mulig*

Moderat kompresjon*, **

Absolutt kontraindikasjon
Henvisning til spesialist

Ta i betraktning pasientens individuelle krav
Ingen- til alvorlige venøse
ødem

Medfølgende
flebolymfødem

Vanskeligheter med å få på
og av medisinske
kompresjonsstrømper

Anbefalte produkter
mediven rundstrikk
(eks. mediven® plus)

mediven flatstrikk
(eks. mediven mondi®)

circaid® juxtalite®

1 Harding K et al. Simplifying venous leg ulcer management. Consensus recommendations. Wounds International 2015.International 2015.
* Vennligst ta i betraktning også andre kontraindikasjoner og individuelle kriterier for kompresjonsbehandling (f.eks. vekt, alvorlighetsgrad av ødem)
** Hvis AAI er mellom 0,79 og 0,50 brukes kompresjon kun etter veiledning av spesialist.
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Fokus på fremtidens
kompresjonsterapi
Et sterkt varemerke. Gode
behandlingskonsepter. Effektive
produkter.
medi World of Compression: med 65 års
erfaring og kompetanse innen kompresjon,
går medi fremtiden i møte med videre
utvikling av nye og spennende produkter som
imøtekommer pasientenes ulike behov.

Gode behandlingskonsepter
Nye muligheter og pålitelig
pasientbehandling i sårterapi, ved å
kombinere sårstell i akuttfasen med
forebygging av tilbakefall når såret har
grodd.
Plasser deg selv i et sterkt nettverk, som en
kompetent behandler av venøse leggsår. Dra
nytte av effektive produkter som samsvarer
med retningslinjene og gled deg over
fornøyde pasienter som fungerer godt i
behandlingsperioden.
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medi Sårbehandling
Et effektivt behandlingskonsept for venøse leggsår.
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Kompresjonsbehandling
i vedlikeholdsfasen
pålitelig og
brukervennlig.
• mediven plus
• mediven mondi
• circaid juxtalite

Kompresjon i akuttfasen,
med mulighet for
Vurdering
„self-management“.
Måling av
• mediven ulcer kit
ankel/arm-indeks.
• circaid juxtalite
• MESI ABPI MD
• circaid juxtacures

Vurdering ved å måle ankel/armindeks (AAI).
• MESI ABPI MD
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2

Behandling av underliggende sykdom

3

Forebygging av tilbakefall

Kompresjonsbehandling i akuttfasen for å
redusere ødem, samt behandling av kronisk venøs
svikt til såret har grodd.

Individuelt tilpasset kompresjon for vellykket
behandling i vedlikeholdsfasen.

• mediven® ulcer kit
• circaid® juxtalite®
• circaid® juxtacures®

• mediven® rundstrikk
• mediven® flatstrikk
• circaid® juxtalite®

medi. I feel better.
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Individuell behandling av pasienter med
venøse leggsår
1

Vurdering
Utelukke kontraindisert perifer arteriell sykdom ved å måle ankel/arm-indeks (AAI) og fastslå videre behandling.

AAI 1,30 - 0,801

AAI 0,79 - 0,501

AAI < 0,501

Behandling av underliggende sykdom

2

Kompresjonsbehandling er
prinsipielt mulig*

Absolutt kontraindikasjon

Moderat kompresjon*, **

Henvisning til spesialist

Ta i betraktning pasientens individuelle krav

Ingen- til lette
venøse ødem

Ingen- til lette
venøse ødem

Lette til alvorlige venøse
ødem eller i forbindelse
med flebolymfødem

Lette til alvorlige venøse
ødem eller i forbindelse
med flebolymfødem

Anbefalte produkter

mediven®
ulcer kit

circaid®
juxtalite®
Hvis
kompresjonsstrømper
ikke kan brukes

3

circaid®
juxtalite®

circaid®
juxtacures®

Hvis
kompresjonsstrømper
ikke kan brukes

circaid®
juxtacures®

Forebygging av tilbakefall
Utelukke perifer arteriell sykdom ved å måle ankel/arm-indeks (AAI) for å kunne bestemme riktig behandling videre.
AAI 1,30 - 0,801

AAI 0,79 - 0,501

AAI < 0,501

Kompresjonsbehandling er
prinsipielt mulig*

Moderat kompresjon*, **

Absolutt kontraindikasjon
Henvisning til spesialist

Ta i betraktning pasientens individuelle krav
Ingen- til alvorlige venøse
ødem

Medfølgende
flebolymfødem

Vanskeligheter med å få på
og av medisinske
kompresjonsstrømper

Anbefalte produkter
mediven rundstrikk
(eks. mediven® plus)

mediven flatstrikk
(eks. mediven mondi®)

circaid® juxtalite®

1 Harding K et al. Simplifying venous leg ulcer management. Consensus recommendations. Wounds International 2015.International 2015.
* Vennligst ta i betraktning også andre kontraindikasjoner og individuelle kriterier for kompresjonsbehandling (f.eks. vekt, alvorlighetsgrad av ødem)
** Hvis AAI er mellom 0,79 og 0,50 brukes kompresjon kun etter veiledning av spesialist.
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1

Vurdering

MESI ABPI MD
• Nøyaktig måling av ankel/arm-indeks (AAI) på 1 minutt
• Bærbart og lett apparat med lang batterikapasitet og
integrert skjerm i farger
• Samtidig, automatisk måling av høre og venstre AAI,
systolisk arterielt trykk, hjerterytme med pulskurver for
hver ekstremitet

2

Behandling av underliggende sykdom

mediven® ulcer kit

circaid® juxtalite®

circaid® juxtacures®

• Sårstrømpe etter at ødemet er
redusert
• Sårstrømpen består av to strømper
med 2x20 mmHg
• Kompresjonsbehandling 24 timer i
døgnet

• Justerbar kompresjon til venøse
leggsår med lett til moderat hevelse
• Faste størrelser i lengde og omkrets
• Kan måle trykket i bandasjen
• Til pasienter som ikke kan bruke
kompresjonsstrømper
• Kompresjonsbehandling 24 timer i
døgnet

• Justerbar kompresjon ved venøse
leggsår med moderat til stor hevelse
• Til pasienter der man forventer stor
reduksjon av hevelsen
• 3 standard lengder, omkretsen
tilpasses individuelt og rejusteres etter
hvert som hevelsen går ned
• Kan måle trykket i bandasjen
• Kompresjonsbehandling 24 timer i
døgnet

3

Forebygging av tilbakefall

mediven® rundstrikk

mediven® flatstrikk

circaid® juxtalite®

Tilleggsprodukter

• Kan lages etter individuelle
mål og ønsker
• Tilgjengelig i 3 material
kvaliteter for best mulig
kompresjonsbehandling
• Mange muligheter for valg
av farger og detaljer

• Mange
kombinasjonsmuligheter
møter pasientens
individuelle behov
• Spesialdetaljer tilgjengelig
• Moteriktig utvalg med
mange farger og mønster

• Enklere å ta på for pasienter
som har vanskeligheter med
å få strømpene på
• Justerbar bandasje, målbart
trykk og stroppene kan
etterstrammes

• medi hudpleieprodukter
• medi Butler, på- og
avtrekkshjelpemiddel
• Spesielt utviklet for å
bidra til god
kompresjonsbehandling

medi Sårbehandling • 7

1

AAI og mulighetene for kompresjonsbehandling
AAI1 for vurdering
> 1,41
av arteriell tilstand ikke-komprimerbar

Muligheter for
kompresjonsbehandling2

Tilleggsbetraktninger

1,40 1,30 1,20 1,10 1,00
normal

0,99 - 0,91
på grensen

0,90 0,80 0,70 0,60 0,50
unormal

Full kompresjon er i prinsippet mulig**

Redusert
kompresjon3, 5, 6, **

• Regelmessig kontroll av AAI

Henvisning til
spesialist.

• Behandles i samsvar med spesialistens anbefalinger

Eventuelt måling
av tåtrykk.

• Forverring av AAI bør behandles i henhold til lokale /
nasjonale retningslinjer

8 • medi Sårbehandling

< 0,50
alvorlig

Ingen
kompresjon 3, 7, **

Øyeblikkelig
henvisning til
spesialist

Vurdering
MESI ABPI MD
Enkel og presis måling av ankel/arm-indeks (AAI) på 1
minutt.
Produktegenskaper:
• Automatisk måling av høyre og venstre AAI, også med
pulskurver, systolisk aterielt trykk i overekstremiteter, så vel
som hjerterytme.
• Resultater i løpet av 1 minutt
• Teknologi som måler 3 mansjetter samtidig, sparer tid
• Pasienten trenger ikke hvile eller kle av seg før måling
• Bærbar og lett apparat med lang batterikapasitet
• Fargeskjerm som umiddelbart viser resultatene
• Pulskurver som gjenkjenner tegn på perifer arteriell sykdom
• Avansert system for gjenkjenning av feilmålinger, f.eks. fordi
pasienten beveger seg, feil plassering av mansjetter, asymptomatiske pasienter
• GDT (Device Data Transfer) -grensesnitt for enkel overføring
av målinger fra apparatet til pasientens elektroniske journal
Fordeler:
• Betydelig tidsbesparende: målingen gjøres på 1 minutt
• Pasienten trenger ikke å hvile før målingen
• Kan utføres uten avansert opplæring fordi prosedyren er
enkel
• Bistår i diagnostisering og bestemmelse av videre behandling
• Gjenkjenner pasienter med perifer arteriell sykdom som ikke
har noen symptomer
• Lette klær kan beholdes på under måling
• Ikke nødvendig å bruke gel
• Behagelig undersøkelse for pasienten

Tips
For mer informasjon:
www.medinorway.no
Studier
Gerhard-Herman MD et al. 2016 AHA / ACC Guideline on the
Management of Patients with Lower Extremity Peripheral Artery
Disease: Executive Summary. Vasc Med 2017;22(3):NP1 – NP43.
2
Reich-Schupke S et al. Neue Entwicklungen in der Kompressionstherapie. Dtsch Med Wochenschrift 2017;142:680.
3
Harding K et al. Simplifying venous leg ulcer management. Consensus
recommendations. Wounds International 2015.
4
Protz K et al. (2006) Kompressionstherapie: Ein Überblick für die Praxis.
Berlin, Heidelberg: Springer- Verlag 2006:20.
5
Wienert V et al. Leitlinie Medizinischer Kompressionsstrumpf (MKS).
Phlebologie 2006;35:315 – 320.
6
Mosti G et al. Compression therapy in mixed ulcers increases venous
output and arterial perfusion. J Vasc Surg. 2012;55(1):122 – 8.
7
Mosti G et al. Recalcitrant Venous Leg Ulcers May Heal by Outpatient
Treatment of Venous Disease Even in the Presence of Concomitant
Arterial Occlusive Disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 2016;52(3):385 –
391.
* Nøyaktig kontroll av pasienten er nødvendig. I tillegg til et systolisk
arterielt ankeltrykket > 60 mmHg, bør et arterielt trykk i stortåen
> 30 mmHg vurderes. Alle resultater som viser forverring av arteriell
tilstand fører til umiddelbar avslutning av kompresjonsbehandling.
AAI < 0,90: henvisning til spesialist. 3, 4
** Vennligst ta i betraktning alle andre kontraindikasjoner og andre
individuelle pasientkriterier (f.eks. vekt, alvorlighetsgrad av hevelse).
1

2 – 3 cm

2 – 3 cm

Trinn 1: Plasser arm-mansjetten
13:12

Trinn 2: Plasser ben-mansjettene

Produsent:
MESI, development of medical devices, Ltd.
Letališka cesta 3c
1000 Ljubljana
Slovenia, EU

Willkommen
Um zu beginnen,
drücken Sie
START/STOP
ENTER

START/STOP
ENTER

Trinn 3: Trykk på startknappen for å
sette igang målingene

Trinn 4: Se resultatene
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mediven® ulcer

+

Effektiv kompresjon
om natten

mediven® ulcer plus
Høyere kompresjon
om dagen

Holder sårbandasjen på
plass og gjør det enklere
å ta på overstrømpen
Mykt materiale for
behagelig komfort og
enkel påtaking
Effektiv kompresjon
om natten
(20 mmHg)

=

mediven® ulcer kit
24 timers effektiv kompresjon

Bred vrangbord som gir
god passform og
motvirker stase

Moderat stivhet som gir et
godt arbeidstrykk
Økt effekt om dagen
med høyere trykk
(20 mmHg)

Pent utseende som
lett aksepteres av
pasienten

Høy stivhet som gir et
høyt arbeidstrykk

Effektiv kompresjon
40 mmHg*
* Oppfyller kravene fra EWMA 4

Studier
1 Partsch H et al. Compression stockings for treating venous leg ulcers: measurement of interface pressure under a new ulcer kit, Phlebology 2008;23(1):40-46.
2 Wolff O et al. The effect of compression ulcer stockings on the capillary filtration rate and the formation of oedema, Phlebologie 2011;40(5):245-250.
3 Tickle J. Managing venous leg ulcers and oedema using compression hosiery. Nurs Stand 2015;30(8):57-63.
4 Franks P et al. Management of patients with venous leg ulcer: challenges and current best practice, J Wound Care 2016;25(6): EWMA Document, Suppl: 1-67.
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Behandling av underliggende sykdom
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mediven® ulcer kit
Sårstrømper for effektiv 24-timers
kompresjonsbehandling 1, 2, 3
Indikasjoner
• Behandling av venøse leggsår (CEAP klassifisering C6)
• Behandling av blandingssår, f.eks. venøse og arterielle
leggsår (kontraindikasjoner tatt i betraktning)
• Forebygging av tilbakevendende venøse leggsår (CEAP
klassifisering C5)

Produktegenskaper
• mediven ulcer (understrømpe) gir et trykk på 20 mmHg
rundt ankelen, kan brukes 24-timer i døgnet og har
dermed lik terapeutisk effekt også om natten1,2
• Understrømpen er glatt og gjør det enklere å ta på
overstrømpen3
• mediven ulcer plus (overstrømpe) har også et trykk på 20
mmHg rundt ankelen og gir forsterket kompresjonen på
dagtid
• Kombinasjonen av to strømper over hverandre gir en høy
stivhet og dermed et høyt arbeidstrykk
• Fargekoding ved ankelen muliggjør enkel og presis
posisjonering av strømpen
• mediven ulcer plus er også tilgjengelig med åpen tå

mediven ulcer kit

Fordeler
• Enkel av-og påtaking gjør det mulig for pasienten å klare
seg selv
• Forbedring av livskvalitet
• Begge strømpene er behagelige i bruk og meget
slitesterke
• Merking med farger i hæområdet gjør det enklere å finne
riktig størrelse samt å plassere strømpene riktig på foten
• Pasientens aksept for kompresjonsbehandlingen
fremmes når de klarer å ta strømpene av- og på selv.
• Rask påtaking med kun noen få, enkle trinn
• Etterkommer EWMA‘s krav: sterk kompresjon
(40 mmHg) og høy stivhet (flere lag)4

Artikkel

Art.nr.

lukket tå
mediven ulcer kit kort

381708∆

mediven ulcer kit normal

381008∆

åpen tå
mediven ulcer kit kort

381707∆

mediven ulcer kit normal

381007∆

Refill (2 stykk per pk.)
mediven ulcer Refill kort

8X4718∆

mediven ulcer Refill normal

8X4018∆

∆ = Legg til størrelse 1 - 7

Lengde (i cm)

Måleskjema
Omkretsmål
cD

cB

Mål / Størrelser

lD kort

34 – 38

lD normal

39 – 44

Str.
I

Str.
II

Str.
III

Str.
IV

Str.
V

Str.
VI

Str.
VII

18 – 20

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28

28 – 30

30 – 32

Mål i cm

Ankel cB
Under kneet cD

27 – 33

29 – 36

32 – 39

34 – 42

36 – 45

38 – 48

40 – 50

Fargekoding

Hæl

rosa

blå

gul

rød

grå

grønn

brun
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Behandling av underliggende sykdom
circaid® juxtalite®
Justerbar kompresjonsbandasje for pasienter som ikke er i
stand til å ta på kompresjonsstrømper.
Indikasjoner
• Kronisk venøs svikt C3 - C6 i henhold til CEAP
Produktegenskaper
• Gradert trykkprofil
• Inelastisk materiale som gir høyt arbeidstrykk
• Lateksfritt materiale, hudvennlig og komfortabelt
• Justerbar, målbar og gradert kompresjon med „circaid Built-InPressure System“
• Vedvarende kompresjon som måles i mmHg, opp til 24 timer i
døgnet hvis nødvendig
• Separat fotdel tilgjengelig ved behov for mer kompresjon over fot
og ankel
Fordeler
• Fremmer „self-management“: kan tas på uten forberedelser
• Enkel av-og påtaking styrker pasientens evne til å klare selv
• Fremmer bedre livskvalitet: forbedrer hygiene
• Fremmer normal bevegelighet
• Alternativ behandling for de som ikke kan få på seg
kompresjonsstrømper

circaid juxtalite

Måleskjema

l gulv - knehase

Bandasjens lengde i cm

Omkretser i cm
cC

lB-D

Kort

Lang

28

33

Størrelser målt i cm
l gulv knehase

S
26 – 36

< 44

M
33 – 44

> 44

M-X
44 – 54

L
41 – 51

L-X
51 – 61

XL
37 – 48

XL - X

XXL

48 – 61

53 – 64

cB

19 – 22

22 – 27

22 – 27

25 – 32

25 – 32

30 – 37

30 – 37

35 – 42

Art. nr. Kort

JU15702

JU15703

JU15713

JU15704

JU15714

JU15705

JU15715

JU15706

Art. nr. Lang

JU15002

JU15003

JU15013

JU15004 JU15014

JU15005

JU15015

JU15006

medi Sårbehandling • 13

2

Hvordan finne
riktig lengde

lgulv - knehase

Lengde
lgulv - knehase
Kort (< 44 cm)
Standard (44 – 49 cm)
Lang (> 49 cm)

4 enkle trinn for tilpasset kompresjonsbehandling
Mål omkretsen
cB og cC

cC

cB

14 • Therapy for the underlying disease • medi Wound Care

Fest den løse
delen til omkretsmålene

Ta på
bandasjen

Kontroller
trykket

Behandling av underliggende sykdom
circaid® juxtacures®
Justerbar kompresjonsbandasje for reduksjon av hevelse
- alternativet til tradisjonelle kompresjonsbind.
Indikasjoner
• Kronisk venøs svikt: C6 i henhold til CEAP
Produktegenskaper
• Inelastisk, pustende materiale som gir et høyt arbeidstrykk
• Justerbar, målbar og gradert kompresjon med „circaid
Built-In-Pressure System“: 85% av behandlingene med
denne justerbare kompresjonsbandasjen oppnådde ønsket
kompresjonsverdi etter første instruksjon1
• Justerbar omkretsstørrelse - kan formes etter pasientens
individuelle omkretser og rejusteres når hevelsen går ned
circaid juxtacures

Fordeler
• Sparer tid og kostnader i forhold til ordinær bandasjering2:
- Kostnader spart på sårbandasjer: 55,5%
- Kostnader spart på kompresjonsmateriale: 72,3%
- Kostnader spart i tid: 58,7%
• Enkel håndtering gjør det mulig for pasienten å klare seg
selv
• Pasienten opplever økt tilfredshet med behandlingen:
94,6% av brukerne syntes produktet var behagelig i bruk 1
• Fremmer mobilitet i hverdagen: pasientene kan bruke
vanlige sko1

Merk:
Gå til:
www.medi.biz/jc
Her finner du en video som viser hvordan circaid
juxtacures tilpasses og brukes.
Studier
1

Protz K et al. Comparison of handling, pressure and
wearing comfort of different compression edvices for
decongestion therapy. Veins and Lymphatics
2018;7:7989:137-138.

2

Elvin S. Cost efficacy of using circaid juxtacures and
UCS Debridement cloths. Journal of Community
Nursing 2015;29(2):62–65.

Måleskjema
Omkrets i cm
Justerbar bandasje som klippes i henhold til pasientens omkretsmål
Minimum og maksimum omkretsmål i cm
l gulv –

knehase

Minimum

Maksimum

cB

19

42

cC

25

64

Bandasjens lenge i cm
lB–D

Kort

Standard

Lang

28

33

38

< 44

44 – 49

> 49

JU42709

JU42N09

JU42009

Størrelser målt i cm
l gulv – knehase
Artikkel
Art. nr.

Alle plagg har Built-In-Pressure system (BPS)
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circaid® fotvarianter
circaid® power added
compression band (pac band)
Justerbart kompresjonsbandasje for fotrygg og ankel.
• Bånd som gir ekstra kompresjon ved hevelse i fot og
ankel
• Kan klippes og formes til de fleste føtter
• Enkel å ta på og justere
• Lett og pustende materiale
• Tilgjengelig i to størrelser
• Kan tilpasses både høyre og venstre fot

Artikkel

Art. nr.

Standard

JU5P001

Large

JU5P002

circaid pac band

circaid® compression anklet
Standard kompresjonssokk for fot og ankel.
• Gir kompresjon over fot og ankel
• Følger med som standard i circaid juxtacures bestillinger
• Tilgjengelig i Standard og Large størrelser
Artikkel

Art. nr.

Standard

JU51001

Large

JU51002
circaid compression anklet

Måleskjema
Omkretser i cm
cB

cA1

16 • medi Sårbehandling

circaid pac band
circaid compression anklet
Standard

Large

cB

19 – 27

25 – 50

cA1

19 – 36

22 – 41

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

Måleskjema
Omkretser i cm

c A1

S

M

c A1

19 – 26

24 – 31

Art. nr.

JU1W002

JU1W003

circaid® understrømpe
For ekstra komfort.
• Kan brukes direkte mot huden under circaid produkter
• Behagelig brukerkomfort
• Holder bandasjer på plass
• En størrelse for alle omkretser, elastisk i lengde og vidde
Artikkel

Art. nr.

Størrelse

1 par understrømper

JULS709

One Str.

circaid understrømpe
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Forebygg tilbakefall - oppretthold den vellykkede
behandlingen over tid med medi.
I samsvar med retningslinjene, beskrives også kontinuerlig bruk av kompresjon etter at det venøse
leggsåret har grodd.
Kronisk venøs svikt som en underliggende sykdom, forsvinner ikke selv om såret har grodd. Den må behandles
med korrekt kompresjonsterapi, men pasientens behov bør ikke ignoreres i denne prosessen. Valg av riktig
kompresjonsplagg er uhyre viktig her. For å opprettholde en vellykket sårbehandling, tilbyr medi et lenge brukt
og testet sortiment av rund- og flatstrikkede medisinske kompresjonsstrømper.
Kombinasjonen av moteriktig utseende og medisinsk effektivitet i rund- og flatstrikkede mediven
kompresjonsplagg øker den positive opplevelsen hos pasientene. mediven flatstrikkede kompresjonsstrømper
kan også brukes ved lymfatiske lidelser, for å opprettholde en vellykket behandling over lang tid. De er
tilgjengelig i moteriktige standard- og trendfarger. Dette kan bidra til å øke pasientens tilfredshet og dermed
gjøre det enklere å akseptere langvarig kompresjonsbehandling.
For de pasientene som ikke er i stand til å ta på eller godta bruk av medisinske kompresjonsstrømper (kroppslige
begrensninger eller skjør hud), kan medi tilby et alternativ - circaid juxtalite.

Forebygging av tilbakefall med medi
mediven rundstrikk
(f.eks. mediven plus)

mediven flatstrikk
(f.eks. mediven mondi)

justerbar kompresjon
circaid juxtalite

Elastisitet

høy

lite

inelastisk

Arbeidstrykk

moderat

høyt

meget høyt

Hviletrykk

avhengig av CCL

avhengig av CCL

avhengig av
kompresjonsnivå

CCL

1, 2, 3

1, 2, 3

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

Pusteevne

clima fresh, clima comfort

clima fresh, clima comfort

Breathe-O-Prene

Type materiale

meget elastisk rundstrikk

elastisk flatstrikk

inelastisk flerlags tekstil

Grad av ødem

lett til moderatvenøst ødem

lett til stort
lymfødem

lett til moderat
venøst ødem

Tid for bruk

hele dagen

hele dagen

dag og natt

Tilleggslidelser
(gikt, skjør hud)

enkelt påtrekk
med medi Butler

enkelt påtrekk
med medi Butler

enkel å ta på med
juxta-stroppesystem

Moteriktig utvalg

mange farger

mange farger

overtrekk for diskret utseende

Produkt
Produktegenskaper

Pasientfaktorer
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Forebygging av tilbakefall med
mediven® rundstrikk
mediven plus®
Pålitelig forebygging av tilbakefall ved ingen- til alvorlige
venøse ødem.
Produktegenskaper
• Passer til både kvinner og menn
• Slitesterkt og ikke- transparent materiale
• Sitter godt rundt foten med Y-formet hæl, perfekt utforming
rundt tærne og bred vrangbord
• Maxi panty topp tilgjengelig i standard størrelser
• Fire valgfrie toppbånd
• Tilgjengelig med glitrende Swarovski® krystaller*
Fordeler
• Dermatologisk test** viser at strømpene også er behagelige for
de som er utsatt for allergiske reaksjoner eller har ømfintlig hud
• God passform
• Utmerket holdbarhet grunnet slitesterkt materiale
• Ideell for større låromkretser og mykt vev
• Trygg og pålitelig kompresjon for en stor målgruppe og en lang
rekke indikasjoner
• Tilfredsstiller individuelle kundebehov med et bredt utvalg av
varianter

mediven plus knestrømpe

*Swarovski® er et registrert varemerke for Swarovski AG
** Ben Ammar, F. (Dermscan): Klinisk evaluering av kompresjonsstrømpers påvirkning på
hudkompabilitet - test utført under dermatologisk kontroll, Tunis 2012 / 2013

Plus - hæl med forsterkning av sålen

Merk
mediven plus er ett eksempel på behandling med rundstrikkede medisinske
kompresjonsstrømper. For andre produkter og mer informasjon, vennligst se vår
Indikasjons-guide Flebologi (art.nr. 99495) eller vår Produktkatalog Flebologi
(art.nr 97D77).
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Forebygging av tilbakefall med
mediven® flatstrikk
mediven mondi®
Forebygging av tilbakefall ved samtidige flebo - lymfødem,
med myk og behagelig brukerkomfort.
Produktegenskaper
• Mykt materiale
• UV beskyttelse faktor 80
• Mange kombinasjonsmuligheter med spesialvalg som for
eksempel Y-strikkemerker
• Moteriktig utvalg: 6 standard og 7 trendfarger
• Tilgjengelig med glitrende Swarovski® krystaller*
Fordeler for pasienten
• Kan også skreddersys til perfekt passform
• Ny, optimalisert, elastisk buksetopp og kile
• Mange modeller for å imøtekomme kundens individuelle behov
*

Swarovski® er ret registrert varemerke for Swarovski AG

mediven mondi kne

Merk
mediven mondi er kun ett eksempel på behandling med flatstrikkede medisinske
kompresjonsstrømper. For andre produkter og mer informasjon, vennligst se vår
Produktkatalog Lymfologi (art.nr. 97D76).
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Forebygging av tilbakefall med circaid® justerbar
kompresjonsbandasje
circaid® juxtalite®
Forebygging av tilbakefall for pasienter som ikke er i stand til
å ta på kompresjonsstrømper
Produktegenskaper
• Gradert trykkprofil
• Inelastisk materiale som gir høyt arbeidstrykk
• Lateksfritt materiale, hudvennlig og komfortabelt
• Vedvarende kompresjon som måles i mmHg, opp til 24 timer i
døgnet hvis nødvendig
• Separat fotdel tilgjengelig ved behov for mer kompresjon over fot
og ankel
Fordeler
• Fremmer „self-management“: kan tas på uten forberedelser
• Enkel av-og påtaking styrker pasientens evne til å klare selv
• Fremmer bedre livskvalitet: forbedrer hygiene
• Fremmer normal bevegelighet
• Alternativ behandling for de som ikke kan få på seg
kompresjonsstrømper

circaid juxtalite

Merk
For måleskjema, vennligst se side 13 og 17.
circaid juxtalite ankle foot wrap
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Individuell behandling av pasienter med
venøse leggsår
1

Hudpleie og ta på strømpene selv - to viktige elementer i
kompresjonsbehandling
Hudpleie
Intensiv hudpleie spiller en viktig rolle når man bruker
kompresjon daglig. Produkter som er spesielt utviklet til formålet
egner seg best sammen med kompresjonsbehandlingen. medi
soft, medi day og medi night har vist seg å gi gode resultater og
en hud som føles myk og behagelig. Anbefal gjerne medi
hudpleieprodukter. Et råd som pasientene vil sette pris på.

Vurdering
Utelukke kontraindisert perifer arteriell sykdom ved å måle ankel/arm-indeks (AAI) og fastslå videre behandling.

AAI 1,30 - 0,801

AAI 0,79 - 0,501

AAI < 0,501

medi hudpleieserie

Behandling av underliggende sykdom

2

Kompresjonsbehandling er
prinsipielt mulig*

Absolutt kontraindikasjon

Moderat kompresjon*, **

Henvisning til spesialist

Ta i betraktning pasientens individuelle krav

Ingen- til lette
venøse ødem

Ingen- til lette
venøse ødem

Lette til alvorlige venøse
ødem eller i forbindelse
med flebolymfødem

er:1
ke r
Studier vis
påtrekk ø
for av-og
r
le
id
m
e
Hjelp
lig!
ce betyde
complian

Lette til alvorlige venøse
ødem eller i forbindelse
med flebolymfødem

medi Butler

Anbefalte produkter

mediven®
ulcer kit

circaid®
juxtalite®
Hvis
kompresjonsstrømper
ikke kan brukes

circaid®
juxtalite®

circaid®
juxtacures®

Hvis
kompresjonsstrømper
ikke kan brukes

Av- og påtrekkshjelpemidler fra medi egner seg for alle
kompresjonsplagg, er robuste og enkle å bruke. De strekker
materialet i forkant slik at det blir lettere å få bena inn i strømpen.
medi Butler finnes i flere ulike modeller, for eksempel en med
lange håndtak.

circaid®
juxtacures®

1
Sippel K., Hafner J., Seifert B.: Donning devices (foot slips and frames) enable elderly people
with severe chronic venous insufficiency to put on compression stockings. Eur J Vasc
Endovasc Surg (2015) 49,221-229.

3

Forebygging av tilbakefall

medi Butler med lange håndtak - gjør
påtrekking enklere.

Utelukke perifer arteriell sykdom ved å måle ankel/arm-indeks (AAI) for å kunne bestemme riktig behandling videre.
AAI 1,30 - 0,801

AAI 0,79 - 0,501

AAI < 0,501

Kompresjonsbehandling er
prinsipielt mulig*

Moderat kompresjon*, **

Absolutt kontraindikasjon
Henvisning til spesialist

Ta i betraktning pasientens individuelle krav
Ingen- til alvorlige venøse
ødem

Medfølgende
flebolymfødem

Vanskeligheter med å få på
og av medisinske
kompresjonsstrømper

Anbefalte produkter
mediven rundstrikk
(eks. mediven® plus)

mediven flatstrikk
(eks. mediven mondi®)

circaid® juxtalite®

1 Harding K et al. Simplifying venous leg ulcer management. Consensus recommendations. Wounds International 2015.International 2015.
* Vennligst ta i betraktning også andre kontraindikasjoner og individuelle kriterier for kompresjonsbehandling (f.eks. vekt, alvorlighetsgrad av ødem)
** Hvis AAI er mellom 0,79 og 0,50 brukes kompresjon kun etter veiledning av spesialist.

treatment• with
medi
2 • Wound
medi Broschüre
Headline
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medi Sårbehandling
Et effektivt behandlingskonsept for venøse leggsår.

3

fase

2

Forebygging av
tilbakefall

fase

1

fase

Behandling av
underliggende
sykdom

Vurdering
Måling av
ankel/arm-indeks.
• MESI ABPI MD

1

Vurdering

Kompresjonsbehandling
i vedlikeholdsfasen
pålitelig og
brukervennlig.

• mediven plus
• mediven mondi
• circaid juxtalite
Kompresjon i akuttfasen,
med mulighet for
„self-management“.
• mediven ulcer kit
• circaid juxtalite
• circaid juxtacures

2

Behandling av underliggende sykdom

3

Forebygging av tilbakefall

medi
Sårbehandling
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

Vurdering ved å måle ankel/arm-indeks
(AAI).
• MESI ABPI MD

0097N05 / 04.2020

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.biz/wound

Konsept i 3 faser for effektiv behandling av venøse leggsår.

Kompresjonsbehandling i akuttfasen for å
redusere ødem, samt behandling av kronisk
venøs svikt til såret har grodd.

Individuelt tilpasset kompresjon for
vellykket behandling i vedlikeholdsfasen.

•mediven® ulcer kit
•circaid® juxtalite®
•circaid® juxtacures®

• mediven® rundstrikk
• mediven® flatstrikk
• circaid® juxtalite®

Se også bak denne siden på „stien“ man følger ved sårbehandling. →

medi. I feel better.

