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Rumo ao futuro em
terapia de compressão
Uma marca forte. Uma gama de produtos
abrangente. Conceitos convincentes.
O medi World of Compression: um conceito
visionário com mais de 65 anos de experiência na
área da compressão, é o seu parceiro para
satisfazer as máximas exigências de qualidade,
inovação e design. Para si e para os seus clientes,
conceba o futuro connosco e crie experiências
positivas associadas à marca.

Clientes satisfeitos e
novos potenciais
Inúmeras possibilidades de combinação para
maior êxito terapêutico.
Os dispositivos de compressão mediven estão
disponíveis em muitas cores e variedades. Isso
permite à medi oferecer a solução adequada
praticamente para todas as indicações na área da
linfologia. Este leque alargado de produtos ajuda
a que os clientes gostem de os usar, o que
contribui para uma fidelização prolongada à
terapêutica. Com a medi, uma excelente parceria
no acolhimento das suas necessidades e na
prestação de serviços úteis.
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medi's World of Compression
A medi fornece soluções de comercialização abrangentes - sempre tendo
como foco o mercado, as suas necessidades e variáveis, bem como a visão
da medi.
A fim de lhe apresentarmos o medi's World of Compression, criámos catálogos
relacionados com as indicações. Isto permite-lhe encontrar rapidamente
o produto certo para várias indicações e situações. Abaixo, apresentamos uma
breve explicação sobre os vários documentos:
Flebologia
As meias de compressão mediven são a introdução ideal
ao mundo da vida venosa saudável. São a melhor forma de
terapia para pacientes com distúrbios venosos. Descubra
mais sobre os vários estilos e variantes de produtos
mediven e circaid para a saúde venosa.
N.º do art.º: 97P08

Linfologia
Os dispositivos de compressão de malha plana são usados
para problemas de lipedema e linfedema. Ajudam a
manter o edema constante após a descongestão e a
otimizar ainda mais os resultados. A medi oferece
diferentes qualidades de produtos mediven e circaid com
caraterísticas funcionais, de acordo com as respetivas
indicações e as necessidades do paciente.
N.º do art.º: 97P09

Tratamento de feridas
A cadeia de tratamento de feridas medi acompanha
o paciente durante o tratamento completo da úlcera
venosa da perna ao ligar a fase aguda à prevenção da fase
recorrente. Descubra novos potenciais com as terapias
para o tratamento de feridas medi.
N.º do art.º: 97S16

Compressão clínica
O mundo da compressão clínica é mais do que
simplesmente a profilaxia da trombose em ambiente
clínico. Saiba mais sobre as várias áreas de aplicação dos
produtos hospitalares da medi e beneficie de mais de 40
anos de experiência em compressão clínica.
N.º do art.º: 97D08
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medi
A medi produz dispositivos médicos para diversas
patologias e situações da vida. Contudo, não nos
consideramos meros fabricantes. Pelo contrário,
contamos com a nossa própria unidade interna de
investigação e desenvolvimento, tecnologia, produção,
marketing e vendas – mantendo sempre o nosso pólo de
interesse no mercado, nas suas exigências e variáveis, e
na visão medi.
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Mesmo a Tempo!
No aconselhamento, no serviço de vendas, no
atendimento e na rápida entrega, estamos sempre
cá para si!
Contactos
Tel.: 218 437 160
Fax: 218 470 833
Geral: medi.portugal@medibayreuth.pt
Encomendas: encomendar.medi@medibayreuth.pt
Pagamentos: pagamentos.medi@medibayreuth.pt
Horário
De Segunda a Sexta-Feira
Das 9h00 às 13h00
Das 14h00 às 17h30
Morada
medi Bayreuth, Unipessoal, Lda
Rua do Centro Cultural, nº 43
1700-106 Lisboa
Internet
Pode também visitar a nossa página de internet em
www.medi.pt
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Mais do que um
mero fabricante
A medi produz dispositivos médicos para
diversas patologias e situações. Contudo, não
nos consideramos meros fabricantes. Pelo
contrário, temos a nossa própria unidade
interna de investigação e desenvolvimento,
tecnologia, produção, marketing e vendas –
mantendo sempre o nosso pólo de interesse no
mercado, nas suas exigências e variáveis e na
visão medi.
Dentro das atuais unidades de intervenção –
flebologia, linfologia, ortopedia, hospitalar e
tratamento de feridas, a medi dispõe de produtos
que são comercializados por lojas de ortopedia e
farmácias, hospitais e clínicas, consultórios,
médicos e terapeutas.
Por outras palavras: por especialistas que sabem
quais os dispositivos que cada utilizador precisa, no
sentido de melhorar a sua qualidade de vida. Um
motivo de orgulho para nós e que torna os nossos
produtos tão especiais é que estes não apresentam
absolutamente nenhum efeito secundário.
A nossa gama de produtos inclui, principalmente,
meias medicinais de compressão para pessoas com
patologias venosas, lipoedema e linfedema,
suportes e ortóteses para o tratamento
conservador e pós-operatório de lesões e distúrbios
ortopédicos, meias para a prevenção de tromboses,
meias anti-embolismo para uso após cirurgia
venosa, peças de vestuário de compressão para uso
após cirurgia plástica e estética, dispositivos não
elásticos para tratamento de feridas e, ainda, uma
variedade de produtos de apoio à terapêutica.
Damos assistência aos nossos parceiros na venda e
fornecimento dos nossos produtos, tendo
desenvolvido conceitos e serviços inteligentes para
essa finalidade.
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Certificados
de qualidade
Como fabricante de dispositivos médicos, a medi é
extremamente consciente no que toca à qualidade.
Certificados de produtos e sistemas comprovam que
todos os requisitos legais são satisfeitos.
Marcação CE
Os nossos produtos satisfazem todos os requisitos da
Directiva Europeia 93 / 42 / CEE e da legislação alemã em
matéria de dispositivos médicos. De acordo com as
regulamentações, os nossos produtos são sujeitos a
procedimentos de avaliação de conformidade e são
reconhecidos com a marcação CE. Sendo um género de
“passaporte para produtos industriais”, a marcação CE
garante o comércio livre dentro do Espaço Económico
Europeu (EEE).
Rótulo de qualidade
Os nossos artigos de compressão medicinais são
verificados regularmente pelo Hohenstein Research
Institute, de acordo com as cláusulas de qualidade e de
teste do RAL-GZ 387. Para confirmar que os nossos produtos
satisfazem as condições de qualidade, encontrará o rótulo
de qualidade impresso na embalagem.
Selo de qualidade Textile Trust
Todas as meias e peças de vestuário de compressão, quer
sejam de malha circular ou plana e as meias para profilaxia
da trombose, são examinadas regularmente e classificadas
segundo padrões rígidos fixados por centros de testes
independentes, quanto à presença de substâncias tóxicas
potencialmente nefastas para a saúde humana.
O certificado Oeko-Tex Standard 100 garante: qualidade
testada para protecção da sua saúde.
DIN EN ISO 9001 : 2000 / DIN EN 13485
medi Bayreuth mantém o sistema de gestão de qualidade,
em conformidade com a DIN EN ISO 9001 : 2000 e DIN EN
13485. Desde 1996 que somos certificados, cumprindo os
requisitos de qualidade do ISO 9001. Desde então, a medi
explorou as oportunidades oferecidas por esta norma, no
sentido de melhorar continuamente os produtos das
unidades de flebologia, ortopedia, e hospitalar, a fim de
organizar processos e procedimentos mais seguros e
eficazes. Definimos a satisfação do cliente
como sendo uma medida decisiva da qualidade.
Aparelho de teste da Hohenstein – HOSY
A pressão é a característica mais importante de uma
meia de compressão medicinal.

catálogo de produtos medi • 11

Conceito de tratamento
para garantir o máximo possível de
conformidade
Cuidados de saúde profissionais

Cuidados médicos
profissionais
Cuidados médicos profissionais
O termo "Cuidados médicos profissionais" refere-se ao tratamento ou gestão de doenças
venosas e/ou linfáticas envolvendo um profissional clínico com formação para esse fim. Os
produtos são fornecidos, aplicados e geridos por um médico, terapeuta ou enfermeiro.
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Cuidados pessoais
mediven®
dispositivos de malha plana
(de acordo com a indicação)
circaid®
dispositivos de compressão
ajustável
(de acordo com a indicação)

mediven® - meias de compressão medicinal
circaid® - dispositivos de compressão
ajustável

Cuidados pessoais

I feel better.

Cuidados pessoais
O termo “cuidados pessoais” refere-se à gestão contínua de doenças venosas e/ou linfáticas por parte do
paciente. Os nossos dispositivos médicos de compressão podem ser aplicados e geridos pelo paciente.

catálogo de produtos medi • 13

Visão geral das indicações –
membros inferiores
Compressão mediven
Indicação

Linfedema

Diagnóstico

Estadio 1

Estadio 2

Estadio 3

Lipedema

Estadio 1

Estadio 2

Estadio 3

Característica

mediven
550 perna

mediven
mondi *

mediven
sensoo*

circaid
juxtafit
premium

circaid
juxtafit
essentials

circaid
graduate
perna

Tecido
conjuntivo
· mole
· normal
· firme

Tecido
conjuntivo

Tecido
conjuntivo

· normal
· firme

· normal

Tecido
conjuntivo
· mole
· normal
· firme

Tecido
conjuntivo
· mole
· normal
· firme

Tecido
conjuntivo
· mole
· normal
· firme

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

Inchaço macio
e pastoso espontaneamente
reversível,
forma depressão quando
pressionado,
sem alterações
na pele

AD
AG
AT

l

l

Fibrose precoce espontaneamente
reversível, quase
impossível de
formar depressão, por vezes
com alterações
na pele

AD
AG
AT

l

l

Forma pronunciada,
fibrose,
elefantíase,
alterações
crónicas típicas
na pele

AD
AG
AT

l

Pele “casca
de laranja”;
superfície lisa
nalgumas áreas
e finamente
nodular noutras

AT

l

l

“Pele tipo
colchão” de
superfície
grossa, modular
e com depressão
considerável

AT

l

l

Depósitos
adicionais de
gordura grandes
e desfigurantes

AT

l

Tenha em atenção o seguinte
Os produtos mediven mondi e mediven 550 perna, de classe de compressão 1,
são indicados para as seguintes comorbidades ou condições associadas:
· distúrbios circulatórios arteriais
· paralisia
· pós-cirurgia de bypass
· pós-AVC
· problemas nas articulações
· tratamento de crianças
A razão correspondente deve ser anotada na prescrição.
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Compressão ajustável

l

l

Explicação
* Por favor, lembre-se que os modelos
mediven mondi e mediven sensoo são
concebidos para o estadio 1 – 2.
Não possuem uma parede suficientemente
estável para modelar os tecidos em pacientes
com tecido conjuntivo muito frouxo pois podem
provocar constrição.
** Por favor, ajuste conforme prescrito.

Visão geral das indicações –
membros superiores
Compressão mediven
Indicação

Linfedema

Diagnóstico

Estadio 1

Estadio 2

Estadio 3

Lipedema

Estadio 1

Estadio 2

Estadio 3

Característica

Compressão ajustável

mediven
550 braço

mediven
esprit *

mediven
harmony*

circaid
juxtafit
essentials

circaid
graduate
braço

Tecido
conjuntivo
• mole
• normal
• firme

Tecido
conjuntivo

Tecido
conjuntivo

· normal
• firme

• firme

Tecido
conjuntivo
• mole
· normal
• firme

Tecido
conjuntivo
• mole
· normal
• firme

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

Inchaço macio e pastoso
espontaneamente
reversível, forma depressão
quando pressionado, sem
alterações na pele

AG

CG

l

l

Fibrose precoce
espontaneamente
reversível, quase impossível
de formar depressão, por
vezes com alterações na
pele

AG

CG

l

l

Forma pronunciada, fibrose,
alterações crónicas típicas
na pele

AG

CG

l

Pele “casca de laranja”;
superfície lisa nalgumas
áreas e finamente nodular
noutras

AG

CG

l

l

“Pele tipo colchão” de
superfície grossa, modular e
com depressão considerável

AG

CG

l

l

Depósitos adicionais
de gordura grandes e
desfigurantes

AG

CG

l

l

Explicação das classes de compressão
CCL 1

Compressão em mmHg 18.0 – 21.0
Compressão em kPa 2.40 – 2.80

CCL 2

Compressão em mmHg 23.0 – 32.0
Compressão em kPa 3.10 – 4.30

CCL 3

Compressão em mmHg 34.0 – 46.0
Compressão em kPa 4.50 – 6.10

CCL 4

Compressão em mmHg mind. 49.0
Compressão em kPa mind. 6.50

Tenha em atenção o seguinte
A mediven 550 braço, na classe de
compressão I, é indicada para as
seguintes comorbidades ou condições
associadas:
· distúrbios circulatórios arteriais
· paralisia
· pós-cirurgia de bypass
· após AVC
· problemas nas articulações
· tratamento de crianças

Explicação
* Por favor, lembre-se que as mangas
mediven esprit e mediven harmony
são concebidas para o estadio 1 – 2.
Não possuem uma parede
suficientemente estável para tecidos
conjuntivos muito frouxos e podem
provocar constrição.
** Por favor, ajuste conforme prescrito.
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mediven - Compressão medicinal

mediven®
meias de compressão
medicinal
Sinta-se bem.
Estima-se que, globalmente, cerca de 15 milhões de
pessoas sofram de distúrbios do sistema linfático.
No decurso da doença, muitas vezes
desenvolvem-se formas combinadas como o
flebolinfedema e o lipolinfedema. Todos estes
diferentes cenários clínicos necessitam de
vestuário de compressão personalizado e
adaptado às necessidades individuais do paciente.
O vestuário de compressão mediven proporciona a
máxima facilidade de utilização e comodidade; ao
mesmo tempo, são de uma eficácia clínica ótima.
Os produtos mediven lideram o mercado em termos
dos principais critérios de qualidade tais como
“seleção de materiais”, “compressão básica e
graduada”, “elasticidade longitudinal”,
alta pressão de trabalho ou zonas de
descompressão para respeitar determinadas áreas
corporais, o que resulta em pacientes satisfeitos e
fidelizados e num maior nível de confiança no nosso
know-how e resultados de tratamentos otimizados.
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Variety

Variety
Disponível em sete tamanhos e
inúmeras versões, para ir ao
encontro das necessidades
específicas de cada paciente.
Clima Comfort*
Reduz a transpiração e evita que a
pele seque. Isso consegue-se
graças à malha
patenteada que garante o rápido
transporte da humidade para o
exterior.
A temperatura torna-se
moderada por toda a meia.*
* Agora cientificamente testados
(Institut Francais du textile et de
l'habillement (IFTH), Clima
Comfort Test, Villeneuve-d'Ascq,
2010.).

Clima Fresh
A prata tecida no fio, através de uma
técnica especial de fiação, tem
propriedades antibacterianas que
impedem as bactérias e outros
microorganismos de colonizar a
malha e de causar odores
desagradáveis. Este efeito não
desaparece com a lavagem.
Perfect Fit
Respiração activa, materiais elásticos
e um acabamento de alta qualidade
combinam-se para garantir conforto
ao paciente.
Textile trust
Artigo garantidamente hipoalergénico
e sem látex

Instruções e cuidados
• Lave a sua meia de compressão
diariamente.
• As meias de compressão mediven
podem ser lavadas na máquina, a
40º C, no programa de roupa
delicada. Utilize apenas detergentes
suaves.
• Não use amaciadores, visto que
estes podem danificar as fibras.
• Nunca seque meias de compressão
ao sol nem sobre aquecedores.
• A maioria dos modelos mediven
podem ser secos no programa de
roupa delicada das máquinas de
secar roupa.
• Não limpe as meias de compressão a
seco, não as passe a ferro nem as
lave com lixívia.
• Use a rede de lavagem para lavar as
suas meias de compressão com
especial cuidado.
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mediven - Compressão medicinal

Soft Elastic

Soft Elastic
Técnica aplicada na tecelagem das
meias com biqueira fechada que
aumenta o conforto e dá mais
liberdade aos dedos e menor
pressão na área anterior do pé.
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mediven - Compressão medicinal

Linfologia
A malha plana mediven de alta qualidade
oferece-lhe claras vantagens.
As meias mediven estão disponíveis em diferentes
qualidades e variantes. Características únicas, em
cores e padrões atraentes. Os doentes podem assim
usufruir de um cuidado médico juntamente com a
possibilidade de combinar as meias com o seu
vestuário.
A medi dispõe ainda de biqueiras em diferentes
estilos e cores. Cuidado perfeito desde a ponta dos
dedos.
Marque pontos com as seguintes vantagens:
• Fidelização do seu cliente pela possibilidade de
oferta de uma elevada escolha de produtos e um
elevado número de variantes.
Tem a possibilidade de fornecer a cada cliente o
produto adequado para a sua indicação.
• Ganhe novos clientes com conselhos profissionais.
Pode estar confiante no aconselhamento individual
aos seus clientes, com os produtos de malha plana
mediven.
• Excelente satisfação do paciente e melhor
adaptação, devido aos acabamentos de alta
qualidade e o potencial de fornecer cuidados
individuais com mediven.
Assegure a sua parcela de sucesso com um conceito
de terapia com a mediven
• Facilidade de manuseamento e conhecimento
básico do produto. Assegure a confiança ao lidar
com os clientes.

Perna

Estadio do edema

Técnica de fiação

S = Standard
M = Fabrico por medida

Página

mediven 550 perna

1, 2, 3

malha plana

S, M

22

mediven mondi

1, 2

malha plana

S, M

30

mediven sensoo

1

malha plana

M

36

mediven forte

1

malha circular

S, M

40
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Máxima estabilidade das paredes das veias e variedade
ilimitada – para edema até estadio III.
Vantagens
• Cuidados adequados para cada indicação, graças aos rebordos
anatómicos (oblíquos)
• Malha robusta, de respiração ativa e elástica nos dois sentidos que
garante um maior conforto de utilização
• Clima Fresh evita a colonização por bactérias e outros microrganismos na
malha. Isso reduz o perigo de infeções cutâneas (p. ex., erisipelas e pé de
atleta)
• Indicada para as máquinas de lavar e de secar     
Indicações
• Linfedema primário e secundário, estadios I, II e III
• Lipedema em estadios I, II e III
• Condições flebológicas graves
• Tratamento de queloide, p. ex., após queimaduras
• Edema pós-traumático
• Formas misturadas como flebolinfedema, lipolinfedema, linfedema do pé
e do dedo do pé
Consistência dos tecidos conjuntivos:
Recomendado para tecido conjuntivo mole a firme
Características
• Máxima pressão de utilização
• Mais de 5.600 combinações com extras especiais, como por exemplo as
ponteiras do pé macias, cueca anatómica e zona de alívio do hallux
(joanete).
• Inúmeras variantes e modelos para uso múltiplo
• Variedade em voga: 4 cores standard, 9 cores de coleção, 3 padrões
standard e 4 padrões exclusivos.
• Disponível com cristais* brilhantes Swarovski®
Padrões standard

Padrões da moda

Compressão

CCL 1, 2, 3, 4
Vantagens do produto

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Anatomic Fit

Cores
O artigo está disponível nas
seguintes cores.
S = Standard
M = Fabrico por medida

M

Preto

S+M

M

Caramelo Areia

M

Caxemira

Cores standard

M

Animal

Berry

Ornaments

Lilás

Stars

Azul
marinho

M

M

M

M

M

M

M

medi
Magenta

Antracite Aqua

Mossgreen

Cherryred

M

Mintgreen

Coral

Blue-Jeans

Cores de coleção
Ribs
Crosses

Rosa

Pyramids

Flower

Cinzento

Os padrões podem ser
combinados com todas as
cores standard e de coleção.

4 padrões e 4 cores, 16 possibilidades!

Disponível com
cristais* brilhantes
Swarovski®.

Nota: os padrões de coleção têm custos adicionais

*Swarovski® é uma marca registada da Swarovski AG
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mediven® 550 perna

Collant para homem

Combinação de meia
até ao joelho e modelo
CT

Combinação possível
de várias peças

Collant de uma só
perna

Modelos
AD

AF

AG

AT / ATH / ATU

ATE / ATEH

opcional
com
cinto

AB

AB1

BD

BF

BT / BTH

BG

CF

CG

Fabrico por
medida

Exclusivamente

Cós

Cós oblíquo com todas as variantes

Modelos

Oblíquo ligeiro na coxa e cós superior perfurado em
todos os modelos de collants

Biqueira

DF

Entretela para homem: ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH
lado frontal da cueca sem compressão: ATU, ATEU, FTU,
ETU, CTU, BTU
Acabamento oblíquo, biqueira aberta
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ET / ETH
FT / FTH

esquerda
direita

mediven 550 perna

Secção anca

B1T / B1TH
CT / CTH

DG

EG

Composição do material
Elastano (EL)

Poliamida (PA)

CCL 1

23%

77%

CCL 2

25%

75%

CCL 3

28%

72%

CCL 4

32%

68%

Versões especiais

Nota:

Ampla gama de modelos especiais.
Por favor, contacte-nos em
medi.portugal@medibayreuth.pt.

mediven 550 pronto-a-vestir
lD

Modelos

cD

AD

AD curta

cC

cB1

cB
cY
cA

Artigo n.º

até ao
joelho

até ao
joelho curta

B2407

B2477

Modelos

AD até ao joelho

Alturas

AD normal e AD curta

Biqueira

Biqueira aberta, remate a direito

Banda de
fixação

Banda de fixação perfilada

Tamanhos
standard

IV – XIV

Cor

Caramelo

l = Altura
c = Circunferências
Circunferência em cm

Tamanho
standard

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

AD

B240701 B240702 B240703 B240703 B240705 B240706 B240707 B240708 B240709 B240723 B240724

AD,
biqueira
fechada

B240711 B240712 B240713 B240714 B240715 B240716 B240717 B240718 B240719

AD curta

B247701 B247702 B247703 B240704 B240705 B240706 B240707 B240708 B240709 B247723 B247724

AD curta, B247711 B247712 B247713 B247714 B247715 B247716 B247717 B247718 B247719
biqueira
fechada
Alturas em cm

l D normal 39 – 41

l D curta 37 – 39
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A solução económica:
mediven 550 pronto a vestir
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Compressão

CCL 1, 2, 3
Vantagens do produto

Máxima estabilidade e variedade quase
ilimitada – para edema até estadio III.
Indicações
• Linfedema no antepé e nos dedos
• Linfedema no dorso do pé
Características
• Biqueira com Clima Fresh: evita odores e
colonização por bactérias
• Princípio único do acabamento superior e inferior:
- as costuras passam pelas superfícies superior
e inferior dos dedos dos pés, na direção da
drenagem linfática
- As costuras laterais proporcionam toda a
estabilidade aos dedos, para uma ação mais
eficaz
- Cada dedo é feito à medida para um ajuste ideal
• Integração opcional de almofadas linfáticas medi
para pressão adicional no linfedema no dorso do pé
Biqueira sem costuras
• Medições mais fiáveis (não necessita de calcular a
sobreposição)
• Para indicações de drenagem linfática ideal (sem
costuras circulares)
• Muito confortável de usar, sem costuras circulares
• Material antiderrapante
• Disponível nos modelos AB, AB1, AD, AF, AG, AT,
ATH, ATU, ATE/ATEH
• Disponíveis diferentes classes de compressão
entre a biqueira e a meia (a biqueira tem sempre
de ser uma classe de compressão abaixo da classe
de compressão da meia)
Biqueira individual
• Estabilidade acrescida das paredes das veias
devido à malha de compressão dupla para formas
de edema mais pronunciadas no dorso do pé
• Elevada adesão ao tratamento, graças a um calçar
e descalçar simples
• Opções individuais de tratamento, p. ex., utilização
à noite ou combinação com outras variantes de
produtos
• Costura na planta do pé (já não se encontra
disponível a costura lateral)

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Anatomic Fit

Cores
O artigo está disponível nas
seguintes cores.
M = Fabrico por medida

M

Preto

S+M

S+M
M

Caramelo Areia

M

Biqueira sem costuras

Caxemira

Cores standard

M

Azul
marinho

M

M

M

M

M

M

M

Antracite Aqua

Biqueira individual
medi
Magenta

Mossgreen

Cherryred

M

Mintgreen

Coral

Blue-Jeans

Cores de coleção

Versões disponíveis
biqueira
fechada

biqueira
fechada
sem dedo
pequeno

biqueira
aberta

biqueira
aberta sem
dedo
pequeno
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mediven® 550
biqueira

Padrões standard

Padrões da moda

Animal

Berry

Ornaments

Lilás

Crosses

Rosa

Flower

Cinzento

Stars

Ribs

Pyramids

Os padrões podem ser
combinados com todas
as cores standard e de
coleção.

4 padrões e 4 cores, 16 possibilidades!
Nota: os padrões de coleção têm custos adicionais
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Confortável e eficaz – para edemas até ao estadio II.
Vantagens
• Malha elástica e confortável; ótima estabilidade da
pressão durante todo o dia
• Clima Fresh evita a colonização por bactérias e outros
microrganismos na malha. Isso reduz o perigo de
infeções cutâneas (p. ex., erisipelas e pé de atleta)
• Cuidados adequados para a indicação, graças aos
rebordos anatómicos (oblíquos)
• Altamente resistente à luz solar, à transpiração, a
desodorizantes e a pomadas
• Indicada para as máquinas de lavar e de secar

Indicações
• Linfedema primário e secundário em estadios I e II
• Lipedema em estadios I e II
• Edema pós-operatório e pós-traumático
• Condições flebológicas graves, com tendência para
edema
• Tratamento de quelóide, p. ex., após queimaduras
Consistência dos tecidos conjuntivos:
Recomendado para tecido conjuntivo normal a firme.
Características do produto
• Disponível com incorporação de fio de prata
• Malha tricotada
• Várias combinações possíveis, com opções especiais, tais
como marcas em "Y"
• Variedade de cores: 4 cores standard e 9 cores de coleção
• Disponível com cristais* brilhantes Swarovski®
*Swarovski® é uma marca registada da Swarovski AG

Compressão

CCL 1, 2, 3
Vantagens do produto

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Anatomic Fit

Cores
O artigo está disponível nas
seguintes cores.
S = Standard
M = Fabrico por medida

M

Preto

S+M

M

Caramelo Areia

M

Caxemira

Cores standard

M

Azul
marinho

M

M

M

M

M

M

M

medi
Magenta

Antracite Aqua

Mossgreen

Cherryred

M

Mintgreen

Coral

Blue-Jeans

Cores de coleção

Disponível com
cristais* brilhantes
Swarovski®.
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mediven mondi®

Collant de gravidez

Meia até à coxa com biqueira
aberta

Meia até ao joelho com biqueira
aberta

Modelos
AD

AF

AG

AT / ATH / ATU

ATE / ATEH

AB1

BD

BF

BG

Modelos standard
Exclusivamente

Cós

AD, AF, AG oblíquo

Modelo

Oblíquo ligeiro na coxa e cós superior
perfurado em todos os modelos de collants

Biqueira

CF

CG

DF

DG

EG

Outras opções

Fabrico por medida

Secção anca

ET / ETH
FT / FTH

esquerda
direita

outra opção:
com cinto

AB

B1T / B1TH
CT / CTH

BT / BTH

Entretela para homem: ATH, ATEH, FTH, ETH,
CTH, BTH
Lado frontal da cueca sem compressão: ATU,
ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU
Acabamento oblíquo, biqueira aberta
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Nota

Vasta gama de opções.
Por favor, contacte-nos em
medi.portugal@medibayreuth.pt.

Composição do material
Elastano (EL)

Poliamida (PA)

CCL 1

22%

78%

CCL 2

24%

76%

CCL 3

28%

72%

mediven mondi pronta a vestir

cG

lG

Modelos

AD

AD curta

AG / PrB

AG curta / PrB

até ao
joelho

até ao
joelho
curta

coxa com banda de
fixação

coxa curta
com banda de fixação

C2407*

C2477*

C26P7*

C25P7*

cF

cE

cD

lD

cC
cB1
cB
cY

Artigo n.º

*coloque no último dígito o nº 1 a 7 para o tamanho
cA

l = Alturas
c = Circunferências

Modelos

2 modelos AD e AG

Alturas

2 alturas para AD até ao joelho e AG até à coxa

Pé

Biqueira aberta, remate a direito

Banda de fixação

Banda de fixação perfilada

Tamanhos standard

I – VII

Cor

Caramelo

Circunferências em cm
Tamanho cG
standard

cF

cE

cD

cC

cB1

cB

cY

cA

I

44 – 53

40 – 47

30 – 37

28 – 33

29 – 34

24 – 26

18 – 20

28 – 30

18 – 21

II

46 – 57

42 – 51

33 – 40

30 – 35

31 – 36

26 – 28

20 – 22

29 – 32

20 – 23

III

50 – 61

45 – 55

36 – 42

32 – 37

33 – 38

28 – 31

22 – 24

31 – 34

22 – 25

IV

53 – 65

48 – 58

38 – 44

34 – 39

35 – 40

30 – 33

24 – 26

33 – 36

24 – 27

V

56 – 70

51 – 62

40 – 46

36 – 41

37 – 42

32 – 35

26 – 28

34 – 38

26 – 29

VI

60 – 74

54 – 67

42 – 48

38 – 43

39 – 44

34 – 37

28 – 30

36 – 40

28 – 31

VII

64 – 80

58 – 72

44 – 50

40 – 45

41 – 46

36 – 39

30 – 32

37 – 41

30 – 33

Alturas em cm
AD normal 38 – 43

AG normal 72 – 83

AD curta 33 – 37

AG curta 62 – 71
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A solução económica:
mediven mondi pronta a vestir
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Compressão

CCL 1, 2
Vantagens do produto

Confortável e eficaz – para edemas até ao
estadio II.
Indicações
• Linfedema no antepé e nos dedos
• Linfedema no dorso do pé
Características
• Biqueira com Clima Fresh: evita odores e
colonização por bactérias
• Princípio único do acabamento superior e
inferior:
- As costuras passam pelas superfícies
superior e inferior dos dedos dos pés, na
direção da drenagem linfática
- Costuras laterais proporcionam toda a
estabilidade aos dedos, para uma ação mais
eficaz
- Cada dedo é feito à medida para um ajuste
ideal
Biqueira sem costuras
• Medições mais fiáveis (não necessita de calcular
a sobreposição)
• Para indicações de drenagem linfática ideal (sem
costuras circulares)
• Muito confortável de usar, sem costuras
circulares
• Material antiderrapante
• Disponível nos modelos AB, AB1, AD, AF, AG, AT,
ATH, ATU, ATE/ATEH
• Disponíveis diferentes classes de compressão
entre a biqueira e a meia (a biqueira tem sempre
de ser uma classe de compressão abaixo da
classe de compressão da meia)

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Anatomic Fit

Cores
O artigo está disponível nas
seguintes cores.
M = Fabrico por medida
Biqueira sem costuras
M

Preto

M

S+M
M

Caramelo Areia

M

Caxemira

Cores standard

Biqueira individual

Biqueira individual
• Estabilidade acrescida das paredes devido à
malha de compressão dupla para formas de
edema mais pronunciadas no dorso do pé
• Elevada adesão ao tratamento, graças a um
calçar e descalçar simples
• Opções individuais de tratamento, p. ex.,
utilização à noite ou combinação com outros
modelos de produtos
• Costura na planta do pé (já não se encontra
disponível a costura lateral)

M

Azul
marinho

M

M

M

M

M

M

M

medi
Magenta

Antracite Aqua

Mossgreen

Cherryred

M

Mintgreen

Coral

Blue-Jeans

Cores de coleção
Prazo de entrega até 10 Dias úteis.

Versões disponíveis
biqueira
fechada

biqueira
fechada
sem dedo
pequeno

biqueira
aberta

biqueira
aberta
sem dedo
pequeno
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mediven mondi®
mondi biqueira
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Maleável e macia – para edemas até ao estadio I.
Vantagens
• Macia, maleável, elegante
• Macia ao toque, confortável ao colocar
• Especialmente adequada para primeiras utilizações
• Agradavelmente macia, alivia a pressão na zona da
biqueira com os habituais rebordos anatómicos
• Estrutura tricotada fina e ligeiramente brilhante
para que seja mais atraente e ágil
• Indicada para as máquinas de lavar e de secar

Indicações
• Linfedema primário e secundário, estadio I
• Lipedema, estadio I
• Edema ligeiro pós-operatório e pós-traumático
• Tratamento de queloides, p. ex., após queimaduras
• Disponível com cristais* brilhantes Swarovski®

Compressão

CCL 2
Vantagens do produto

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Anatomic Fit

*Swarovski® é uma marca registada da Swarovski AG

Cores
O artigo está disponível nas
seguintes cores.
M = Fabrico por medida

M

Preto

M

M

Caramelo Areia

Disponível com
cristais* brilhantes
Swarovski®.
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mediven sensoo®

mediven sensoo®
Maleável e macia – para edemas até ao estadio I.
Consistência dos tecidos conjuntivos:
Recomendado para tecido conjuntivo normal.
Características do produto:
• Malha suave e transparente
• Material confortável
• Superfície suave
• Opções extra disponíveis
Meia até ao joelho biqueira aberta

Meia até à coxa biqueira aberta

Collant para homem
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mediven sensoo (apenas em fabrico por medida)
AD

AG

AT

AT-H

até ao joelho

coxa

collant

collant para
homem

Modelos standard

Fabrico por medida

Exclusivamente

Cós

AD, AG oblíquo ligeiro

Modelos

AT, ATH oblíquo plano

Secção anca

ATH com entretela para homem

Biqueira

Oblíqua, biqueira aberta

Composição do material

CCL 2

Elastano (EL)

Poliamida (PA)

25%

75%

Instruções de lavagem
Lavar e usar     
Indicadas para as máquinas de lavar e de secar
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Malha Plana –
Braço
A gama da malha plana mediven oferece-lhe
vantagens claras.
Seguindo o lema, “Live, Laugh, Love” a medi
desenvolveu uma coleção de mangas que oferece aos
pacientes linfáticos uma seleção única. As mangas
estão disponíveis em cores diferentes e podem ser
complementadas com padrões atrativos a pedido. A
vantagem: as mangas integram-se no vestuário do
paciente - isto beneficia também a adesão ao
tratamento pelo paciente. Esta variedade apenas
existe com a medi.

Tipo de malha

Estadio do edema

Técnica de fiação

S = Standard
M = Fabrico por medida

Página

mediven 550 braço

1, 2, 3

malha plana

M

46

mediven esprit

1, 2

malha plana

S, M

50

mediven harmony

1

malha circular

S

54
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Compressão

CCL 1, 2, 3
Vantagens do produto

Máxima estabilidade e variedade ilimitada – para
edema até estadio III.
Benefícios para os seus clientes
• Cuidado adequado às indicações graças aos
rebordos anatómicos (oblíquos)
• Malha robusta, de respiração ativa e elasticidade
bidirecional garantem um maior conforto de
utilização
• O sistema Clima Fresh previne a colonização por
bactérias e outros micro-organismos na malha,
reduzindo assim o risco de infeções da pele
• Cuidado seguro e de confiança para todos os
doentes e todas as formas de edema devido à vasta
gama de opções
• A grande variedade de acessórios garante um ajuste
ideal para cada formato anatómico
• Maior pressão de trabalho para o sucesso da terapia
• Adequado para máquina de lavar e secar roupa

Perfect Fit

Clima Comfort

Variety

Anatomic Fit

Vantagens adicionais
• Mais de 2.100 combinações com extras especiais
• Inúmeras variantes e modelos para uso múltiplo
• Variedade em voga: 4 cores standard, 9 cores de
coleção e 3 padrões standard
• A pele mantém-se confortável todo o ano com
Clima Comfort
• Extremamente agradável para a pele – qualidade
testada conforme o padrão Oeko-Tex 100
• Disponível com cristais* brilhantes Swarovski®

Cores
O artigo está disponível nas
seguintes cores.
M = Fabrico por medida

M

Preto

M

S+M
M

Caramelo Areia

M

Caxemira

Cores standard

Disponível com
cristais* brilhantes
Swarovski®.

M

Azul
marinho

M

M

M

M

M

M

M

medi
Magenta

Padrões standard

Antracite Aqua

Mossgreen

Cherryred

M

Mintgreen

Coral

Blue-Jeans

Cores de coleção

Live Laugh Love

Timeless

Sportive

Os padrões podem ser combinados com todas as cores standard e de coleção.

oe
As cores de coleçã
rd
os padrões standa
disponíveis sem
is.
encargos adiciona

*Swarovski® é uma marca registada da Swarovski AG
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mediven® 550
braço

mediven® 550
braço
Máxima estabilidade das paredes e variedade
ilimitada – para edema até estadio III.
Indicações
• Linfedema primário e secundário, estadios I, II e III
• Lipoedema em estadios I, II e III
• Elefantíase
• Edema pós-operatório e pós-traumático
• Tratamento de queloide, p. ex., após queimaduras

Luva (costura externa)

Consistência dos tecidos conjuntivos:
Recomendado para tecido conjuntivo mole

Manga com cinto

Manga CG

Luva com almofada
linfática
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Com banda de
fixação em G e
luva com dedos
abertos e base do
polegar
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Modelos disponíveis
AD

AE

AF

AG

luva longa
até D

luva longa
até E

manga com
luva até F

manga com
luva até G

CD

CE

CF

CG

manga sem
luva até D

manga sem
luva até E

manga sem luva
até F

manga sem luva até G

DF

DG

EG

FG

meia manga

meia manga

Cinto para
ombro

Alça do sutiã

meia manga

meia manga

Opções de
fixação

Banda de
fixação

Uma peça (AG / AF)
Manga com luva pegada
Duas peças (CG + AC1)
Manga com luva
separada

Luvas AC1
dedo

luva sem dedos
com abertura
para polegar

luva sem
dedos com
base do
polegar

luva com dedos
abertos e base
do polegar

Modelos standard

luva com dedos
fechados e base
do polegar

luva
com dedos
fechados

Composição do material

Fabrico por medida

Exclusivamente

Elastano (EL)

Poliamida (PA)

Rebordo proximal

AC1 2 cm poroso, direito
AD, AE, AF, AG, CD, CE, CF, CG, DF, DG, EG, FG liso oblíquo
CD, CE, CF, CG, DF, DG, EG, FG poroso

CCL 1

12%

88%

CCL 2

16%

84%

Rebordo distal

Rebordo poroso e direito: CD, CE, CF, CG

CCL 3

26%

74%

Luva

AC1, AD-AE, AF, AG sem dedos com base do polegar, luva
com dedos abertos / fechados com base de polegar

Dedos

Abertos ou fechados

Modelos especiais
Nota

Instruções de lavagem

Ampla gama de modelos especiais.
Por favor, contacte-nos em
medi.portugal@medibayreuth.pt.

Lavar e usar     
Indicadas para as máquinas de lavar e de secar
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Compressão

CCL 1, 2, 3

Confortável e eficaz – para edemas até ao
estadio II.

Vantagens do produto
Manga colorida com costura
suave e elevada qualidade.

Indicações
• Linfedema primário e secundário em estadios I e II
• Lipedema em estadios I e II
• Edema pós-operatório e pós-traumático
• Tratamento de quelóide, p. ex., após queimaduras

Perfect Fit

Clima Comfort

Consistência dos tecidos conjuntivos:
Recomendado para tecido conjuntivo normal a mais
firme
Variety

Benefícios para os seus clientes
• Cuidado adequado às indicações graças aos
rebordos anatómicos (oblíquos)
• O sistema Clima Fresh previne a colonização por
bactérias e outros micro-organismos na malha,
reduzindo assim o risco de infeções da pele
• Material macio e flexível com um brilho discreto
para um melhor conforto
• A roupa desliza facilmente sobre a manga, devido à
superfície macia e suave
• Adequada para máquina de lavar e secar roupa

Anatomic Fit

Cores
O artigo está disponível nas
seguintes cores.
S = Standard
M = Fabrico por medida

Vantagens adicionais
• Muitas combinações com opções especiais
• Inúmeras variantes e modelos para uso múltiplo
• Variedade em voga: 4 cores standard, 9 cores de
coleção e 3 padrões standard
• A pele mantém-se confortável todo o ano com o
sistema Clima Comfort
• Extremamente agradável para a pele – qualidade
testada conforme o padrão Oeko-Tex 100
• Disponível com cristais* brilhantes Swarovski®

M

Preto

S+M

S+M
M

Caramelo Areia

M

Caxemira

Disponível com
cristais* brilhantes
Swarovski®.

Cores standard

M

Azul
marinho

M

M

M

M

M

M

M

medi
Magenta

Padrões standard

Antracite Aqua

Mossgreen

Cherryred

M

Mintgreen

Coral

Blue-Jeans

Cores de coleção
Live Laugh Love

Timeless

Sportive

Os padrões podem ser combinados com todas as cores standard e de coleção.

*Swarovski® é uma marca registada da Swarovski AG

oe
As cores de coleçã
rd
os padrões standa
disponíveis sem
.
custos adicionais
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mediven esprit®

mediven esprit®
Modelos disponíveis
AD

AE

AF

AG

luva longa
até D

luva longa
até E

manga com
luva até F

manga com
luva até G

CD

CE

CF

manga, remate
simples sem
luva até D

manga, remate
simples sem
luva até E

manga, remate
simples sem
luva até F

CG
com banda de
fixação
antideslizante
em G1

DF

DG

EG

FG

meia manga

meia manga

meia manga

meia manga

Opções de fixação

Banda de fixação

Cinto para ombro

Alça do sutiã

Manga AG com luva

Uma peça (AG / AF)
Manga com luva pegada
Duas peças (CG + AC1)
Manga com luva
separada

Manga CG sem luva e com banda de
fixação
Luvas AC1
dedo

luva sem dedos
com polegar
aberto

luva sem dedos
com base do
polegar

luva com dedos
abertos e
base do polegar

luva com dedos
fechados e base
do polegar

luva com
dedos
fechados

Modelos
Fabrico por medida

Exclusivamente

Rebordo proximal

Liso oblíquo com todas as variantes,
exceto AC1. Para AC1, rebordo poroso e
direito.

Rebordo distal

Rebordo poroso e direito:
CD, CE, CF, CG

Luva

Sem dedos com base do polegar, dedo
aberto / fechado com base do polegar:
AE, AF, AG, AC1, AD

Manga CG e luva com dedos compridos e
base do polegar

Modelos especiais
Nota:

Ampla gama de modelos especiais.
Por favor, contacte-nos em
medi.portugal@medibayreuth.pt.

Composição do material
Elastano (EL)

Poliamida (PA)

CCL 1

12%

88%

CCL 2

16%

84%

CCL 3

26%

74%
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Instruções de lavagem
Lavar e usar     
Indicadas para as máquinas de lavar e de secar
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A solução económica:
mediven esprit manga pronta a vestir
mediven esprit manga pronta a vestir
Modelos

CG

CG longa

AG

AG longa

AC1

manga com banda
de fixação

manga longa com
banda de fixação

manga com luva e
banda de fixação

manga longa com
banda de fixação e
luva

luva com dedos
abertos e base
do polegar

CCL1

J1H1701–5

J1G1701–5

J151701–5

J161701–5

J110711–5

CCL2

J2H1701–5

J2G1701–5

J251701–5

J261701–5

J210711–5

Tamanhos standard
cG
cE
cC
cC 1

cA

Tamanhos

I

II

III

IV

V

cA

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

Alturas CG: standard 40 – 44 cm, longa 44 – 48 cm
Cor: caramelo

A solução económica:
mediven esprit pronta a vestir (luva)
Perímetro mão (cm)
Tamanhos

I

II

III

IV

V

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

Comprimento mão (cm), todos
os tamanhos

Perímetro dedos (cm)

AB

3.5 – 4.5

Variante AC1

10.0 – 12.0
15.0 – 16.0

I

II

III

IV

V

AC
AC1

Polegar

topo
fundo

4.5
6.5

5.5
7.5

6.5
8.5

7.5
9.5

8.5
10.5

Indicador

topo
fundo

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

8.5
9.5

Médio

topo
fundo

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

8.5
9.5

Polegar

3.5 – 4.5

Indicador

4.5 – 5.5

topo
fundo

4.0
5.0

5.0
6.0

6.0
7.0

7.0
8.0

8.0
9.0

Médio

5.5 – 6.5

topo
fundo

3.5
4.5

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

Anelar

4.5 – 5.5

Mínimo

3.5 – 4.5

Anelar
Mínimo

Comprimento / dedos (cm)
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Manga de malha circular confortável e eficaz.
Vantagens
• As elipses duplas nos dois lados do cotovelo
permitem liberdade de movimento. São concebidas
para auxiliar na drenagem linfática e para reduzir os
vincos da pele ao mínimo, a fim de evitar feridas.
• Elevada contenção: grande estabilidade das paredes
com um ligeiro toque de malha flexível.
• Bem-estar sem igual: a inovadora estrutura do
material estimula os tecidos e exerce um agradável
efeito de massagem.
• Hidratação natural para uma sensação suave e
macia, graças à adição de lanolina.
• O formato anatómico da manga torna o calçar e
descalçar fácil.
• A luva combinada com a manga conta com duas
costuras lisas, criando assim uma área de malha
compressiva na zona do polegar. Aumenta ainda o
conforto de utilização e a adesão do paciente.
• A banda de fixação em silicone é cosida com uma
costura plana que não se sente, fixa e segura sem
colar, graças à permeabilidade do ar.

Compressão

CCL 1, 2
Vantagens do produto

Perfect Fit

Clima Comfort

Variety

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

Cores
O artigo está disponível nas
seguintes cores.
S = Standard

S

S+M

Caramelo Areia

Vantagens adicionais
• Ajuste perfeito
• A pele mantém-se confortável todo o ano com Clima
Comfort
• Variedade: disponível em 2 classes de compressão,
2 cores e 2 tipos de luvas
• Qualidade superior da norma RAL
• Sem látex
• Lavagem no programa para roupa delicada a 40°C e
secagem a frio
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mediven harmony®

mediven harmony®
Manga de malha circular confortável e eficaz.
Indicações*
• Trombose venosa do ombro e braço
• Edema pós-operatório e pós-traumático
• Linfedema primário e secundário de estadio I no
braço
• A luva evita a acumulação de linfa na zona da mão
durante a utilização de uma manga de compressão
medicinal
* Estas indicações deverão ser vistas como recomendações. O modelo da manga e a força da
pressão necessária, ou seja a classe de compressão, dependem do diagnóstico, do ponto a
tratar, dos resultados clínicos e da suscetibilidade do paciente relativamente a edemas.
Tenha também em conta os requisitos individuais do paciente e as circunstâncias
(comorbidades, mobilidade, IMC, estado da pele e dos tecidos, etc.).

Manga AG com luva

Banda de fixação simples e
estreita em silicone

Elipse na dobra do cotovelo

Elipse na extremidade do cotovelo
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Tabela de medidas
Modelos (todos os modelos estão disponíveis em versão standard ou extra larga)

Altura
normal

AG manga com luva

AG manga com luva e banda de
fixação

AG manga com luva e cinto

Normal

Normal

Normal

Extra
larga

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

Altura
curta*

Altura
normal

Extra
larga
Normal
Extra
larga

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

Extra
larga

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 manga simples

CG manga com banda de fixação

CG manga com cinto

Normal

Normal

Normal

Extra
larga

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

Altura
curta*

Extra
larga
Normal
Extra
larga

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

Tamanho I

Perímetros (cm)

Normal

cG
cF

Extra
larga

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 = cor; substitua por 7 para caramelo ou 8 para areia
Manga

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

*Altura curta somente disponível em caramelo

Tamanho II

Tamanho III

Tamanho IV

Extra larga

Normal

Extra larga

Normal

Extra larga

Normal

Extra larga

25,5 – 28,0

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

23,5 – 25,5

25,5 – 28,0

25,0 – 27,5

27,5 – 30,0

27,5 – 30,0

30,0 – 33,0

29,5 – 32,0

32,0 – 35,0

cE

23,0 – 25,0

24,0 – 26,0

24,5 – 26,5

26,5 – 29,0

26,0 – 28,5

28,5 – 31,0

27,5 – 30,0

30,0 – 33,0

cD

22,0 – 24,0

24,0 – 26,0

23,0 – 25,0

25,0 – 27,5

24,0 – 26,0

26,0 – 28,5

25,0 – 27,5

28,0 – 30,5

c C 1 = 100% **

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

Manga
Perímetros (cm)

Tamanho V
Normal

Tamanho VI

Extra larga

Normal

Extra larga

Tamanho VII
Normal

Tamanho VIII***

Extra larga

Normal

Extra larga

cG

33,5 – 36,5

37,0 – 40,5

36,0 – 39,5

39,5 – 43,0

38,0 – 41,5

41,5 – 45,5

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

Alturas (cm)

Altura normal

Altura curta***

41 – 47

36 – 40

27,5 – 30,0

** A medida cC1 é tirada 5 cm acima de cC
*** Tamanho VIII: Quantidade mínima de encomenda de 20
peças por cor e modelo; prazo de entrega aproximado 4
semanas
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Modelos
AC1 luva
sem dedos com base do polegar

AC1 luva
com dedos compressivos

Classe 1 Art.n.°: 2Y20x02–7
Classe 2 Art.n.°: 2Z20x02–7

Classe 1 Art.n.°: 2Y21x02–7
Classe 2 Art.n.°: 2Z21x02–7

Perímetro / Mão (cm)
Tamanhos

II

III

IV

V

VI

VII

cC 1*

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

Perímetro / Dedos (cm)

Comprimento / Mão (cm),
todos os tamanhos
AB

3,5 – 4,5

AC

10,0 – 12,0

AC1

15,0 – 16,0

Comprimento / Dedos (cm)

Tamanhos

II

III

IV

V

VI

VII

Polegar

3,5 – 4,5

Polegar

Fundo cX
Topo cZ

7,0
6,0

7,5
6,5

8,0
6,5

8,5
7,0

9,0
7,5

10,0
8,0

Indicador

4,5 – 5,5

Dedo médio

5,5 – 6,5

Indicador

Fundo cX
Topo cZ

6,5
5,0

7,0
5,5

7,5
6,0

8,0
6,0

8,5
6,5

9,5
7,0

Anelar

4,5 – 5,5

Mínimo

3,5 – 4,5

Médio

Fundo cX
TopocZ

6,5
5,0

7,0
5,5

7,5
6,0

8,0
6,0

8,5
6,5

9,5
7,0

Anelar

Fundo cX
Topo cZ

6,0
5,0

6,5
5,0

7,0
5,5

7,0
5,5

7,5
6,0

9,0
6,5

Mínimo

Fundo cX
Topo cZ

5,5
4,5

6,0
4,5

6,0
5,0

6,5
5,0

7,0
5,5

8,0
6,0

* A medida cC1 é tirada 5 cm acima de cC

cZ

cC

Elastano (EL)

*

cB

Composição do material - manga

l CG

cA

cG
cX
cF
cE
cD

5 cm
cZ

CCL 1

34%

66%

CCL 2

43%

57%

cC cC1- luva
Composição do material

cC1
cC

cC1

Poliamida (PA)

cD

cF

cE

Elastano (EL)

Poliamida (PA)

CCL 1

18%

82%

CCL 2

22%

78%

cG

cA

cX
lG-G1

cC1

O perímetro cZ é medido na base da
unha
O perímetro cXlAB
é medido na base do
dedo

Efetuar medidas para
a mediven
cC cC1
cD
cE
harmony
* O comprimento CG é medido pela
parte interna do braço desde o pulso
até à axila.

cF

cG

lC

lC1

lD

lE

lF

lG

H
lG-H

G

lAC
lAC1

H
lG-H
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G
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Bolsa escrotal
Whitaker medi
Para o tratamento do edema escrotal em
cuidados paliativos ou em situações agudas.
• Bolsa disponível em 3 tamanhos
• Cinto standard de 100 cm
• Disponíveis 2 tamanhos de extensão para o cinto
Adaptação: A bolsa foi desenhada para se ajustar
apenas ao escroto mas pode incluir o pênis para os
pacientes nos cuidados paliativos.
Verificação e adaptação:
• É aconselhável informar o paciente e terapeutas
para que seja efetuada a verificação regular das
condições da pele.
• Devido à possibilidade de redução rápida do edema
devem ser verificadas as medidas pois pode ser
necessário a substituição por uma peça mais
pequena.
• São recomendadas verificações regulares

Bolsa Whitaker

Bolsa Whitaker
Circunferência
do escroto

Tamanho

Referência

33 – 40 cm

S

700–2

41 – 48 cm

M

700–3

49 – 56 cm

L

700–4

Circunferência
da cintura

Cinto standard
1025402

100 – 150 cm

l

145 – 190 cm

l

185 – 225 cm

l

Extensão 40 cm
1025404

Extensão 80 cm
1025401

l
l
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Acessórios

Acessórios
Com os nossos “auxiliares do dia-a-dia”, queremos
tornar a utilização de meias de compressão o mais
cómoda possível. São auxiliares para calçar e
descalçar, produtos para hidratação da pele e
proteção do vestuário de compressão. Porque a pele
fatigada pelas doenças venosas precisa de cuidados
especiais.
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medi
Auxiliares para colocar
meias, collants e mangas
de compressão
medi Butler
Vantagens para si:
• Nove modelos: a solução certa para as necessidades de cada
paciente
• Aumente as suas vendas
• Poupa tempo ao calçar e descalçar
Vantagens para os seus clientes:
• Colocação rápida e simples de meias e mangas de compressão
• Menos força necessária
• Ampla seleção para todos os níveis de exigência
• Maior aderência ao tratamento

medi Export Butler (Butler económico)
com puxadores compridos
O auxiliar ideal para os utilizadores de meias de compressão
calçarem as suas meias comodamente e sem ajuda. As pegas
compridas asseguram estabilidade máxima ao calçar meias e
collants de compressão.
Artigo nº

6900041

medi Hospital Butler
Diâmetro ajustável com acabamento endurecido. Auxilia os
técnicos de saúde a calçar as meias em ambiente hospitalar e no
bloco operatório.
Artigo nº

6900062
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-20°

Com ângulo optimizado, para vestir
todos os modelos de meias e mangas
(butler com puxadores compridos,
butler Vario, big butler ou butler para
collants).

medi Butler
com pegas variáveis
O auxiliar para pessoas com reduzida liberdade de movimento
calçarem as suas meias.
A pega pode ser ajustada entre 37 e 58 cm.
Artigo nº

máximo
58 cm
minimo
37 cm

6900051

medi Butler para collant
O medi Butler para collants facilita o calçar de collants de compressão.
6900055

Acessórios

Artigo nº

48 cm

medi Big (XXL) Butler
O estribo do medi Big Butler tem um diâmetro maior. Permitindo
assim calçar meias com perímetros maiores, para pacientes com
liberdade de movimentos reduzida.
Artigo nº

15 cm

44 cm

6900102

catálogo de produtos medi • 61

medi Arm Butler
O medi Arm Butler facilita o vestir de mangas de compressão.
Artigo nº

6900057 (shaft diameter: 11 cm)

medi 2in1
• A sua meia de compressão desliza sem esforço até ao
calcanhar
• Para todos os modelos de meias
• Para biqueira aberta e fechada
• Para mangas, também
• Resistente ao desgaste
• Leve e dobrável – muito compacta e portátil
medi 2in1

Auxiliares para calçar
Calçadeira para facilitar o calçar das meias sem biqueira.
Tamanho único.
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Luvas de borracha
• Tamanhos: S, M, L, XL
• Caixa com 12 pares por tamanho
• Material: 100 % látex
Artigo nº

Descrição

6901122

Luvas de borracha tamanho S

6901123

Luvas de borracha tamanho M

6901124

Luvas de borracha tamanho L

6901125

Luvas de borracha tamanho XL

Luvas de borracha

Luvas têxteis anti deslizantes

Artigo nº par

Artigo nº emb. 12
pares

Descrição

6911002

6911012

Tamanho S

6911003

6911013

Tamanho M

6911004

6911014

Tamanho L

6911005

6911015

Tamanho XL

Acessórios

• Proporciona uma maior aderência
• Material respirável
• Sistema fácil de tamanhos

Luvas têxteis anti deslizantes
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medi
skin care
Clássicos de cuidados medi para a pele:
medi day, medi night, medi fresh e medi soft.

Acessórios

Vantagens para si:
• Aumento das vendas / afirmação como fornecedor
de uma gama de cuidados completa
• Confiança de que os componentes combinam
perfeitamente com o vestuário de compressão
• Aumento da satisfação do cliente, fornecendo
cuidados ideais para a pele fatigada pelas doenças
venosas
• Diminuição do desgaste do vestuário de compressão
promovendo uma pele suave e macia
Propriedades
As peças de vestuário de compressão constituem o
componente central da terapia venosa. Os cuidados da
pele são um complemento importante dos acessórios
de compressão.
Dica importante para pacientes com alergias
Todos os produtos satisfazem as exigências máximas
e são produzidos sem parabenos (conservantes),
álcool de lanolina e látex.
Os produtos medi care não têm data de validade,
contudo na embalagem aparece "uma bisnaga aberta"
com indicação de tempo. Assim a partir da data de
abertura da embalagem, o produto deverá ser usado
dentro de 6, 9 ou 12 meses.
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medi day
medi night
O desenvolvimento de uma doença venosa aumenta
a carga exercida sobre a pele. A parede dilatada das
veias deixa passar líquidos para o tecido adjacente. A
perda acrescida de água na superfície da pele
aumenta a tendência para lesões. A fim de aumentar
o sucesso da terapia de compressão, foram
desenvolvidos produtos para satisfazerem os
requisitos específicos da pele.

medi day –
gel para uso de dia
Vantagens
• Sensação de frescura todo o dia.
• Reduz a sensação de tensão e a sensibilidade da pele
• Com castanha-da-índia para tonificação da pele.
• Mentol refrescante e hamamélis para estabilizar a
estrutura dos tecidos.
Use medi day antes de aplicar a meia de compressão e
comece o dia em grande!

medi day

Bisnaga de 50 ml / 150 ml

medi night –
creme para uso à noite
Vantagens
• Para uma recuperação confortável durante a noite.
• Estimula a regeneração da pele fatigada.
• Com óleo de jojoba – para uma ação suavizante na
camada exterior da pele.
Aplique medi night após retirar as meias de compressão
– para uma noite de sono descansada.
Bisnaga de 50 ml / 150 ml
medi night
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medi fresh –
spray refrescante
Vantagens
• Refresca de imediato.
• O mentol proporciona uma sensação fresca para a sua
pele.
Fácil de usar: pulverize diretamente sobre a perna ou
sobre as meias, a qualquer hora, e sinta o efeito
suavizante imediato.
Frasco de 100 ml

medi fresh

Acessórios

medi soft –
creme de espuma suave
Vantagens
• Cuidados hidratantes para a pele durante todo o dia.
• A castanha-da-índia tonifica a pele e a ureia (10 %) torna
a sua pele macia e maleável.
• A espuma é absorvida rápida e totalmente.
• Proporciona uma fixação adicional para meias de
compressão com banda de fixação.
Basta aplicar de manhã e à noite para hidratar ainda
mais a sua pele.

medi soft

Frasco de 125 ml

Artigo nº

Descrição

P400005

medi day com 50 ml (embalagem com 6 unidades)

P500005

medi night com 50 ml (embalagem com 6 unidades)

P900006

medi fresh com 100 ml (embalagem com 6 unidades)

P800006

medi soft espuma com 125ml
(embalagem com 6 unidades)

P300005

Embalagem dupla medi com 3 unidades medi day
(50 ml), 3 unidades medi night (50 ml)

P400006

medi day com 150 ml (embalagem com 6 unidades)

P500005

medi night com 150 ml (embalagem com 6 unidades)

P400007

medi day com 500 ml (1 unidade)
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medi cuidados para os
têxteis
Cuidados delicados para a lavagem à mão do
vestuário de compressão.

medi clean
Para um cuidado simples do vestuário de compressão
– a qualquer hora, em qualquer lugar
O líquido de lavagem especial é compatível
especificamente para ser usado em material de
compressão, limpando com o máximo cuidado.
Bisnaga de 200 ml

medi clean

medi spot ex
A solução inteligente para vestuário de compressão
sem nódoas
Utilizado antes de lavar, o stick de remoção de nódoas
spot ex retira as marcas dos sapatos na zona dos dedos
dos pés ou do calcanhar.
Roll-on de 15 ml

medi spot ex

medi fix
Loção adesiva para meias e mangas de compressão sem
banda de fixação para uma fixação segura.
• Roll-on suave de 50 ml
Artigo n.º

Descrição

P920010

medi clean com 200 ml (embalagem com 6 unidades)

P930005

medi spot ex com 15 ml (embalagem com 6 unidades)

1023105

medi fix com 50 ml (embalagem com 6 unidades)

medi fix
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Lavagem suave
Cuidados suaves ajudam as meias de compressão a
manterem o seu conforto de utilização e a sua eficácia
clínica. A rede medi para lavar na máquina é o auxiliar
ideal para cuidar das meias de compressão. A estrutura da
rede protege o tecido contra os danos durante a lavagem
diária, e não impede a remoção das partículas de sujidade
ou resíduos de sabão.
Artigo n.º

Descrição

1020585

Rede medi para lavar na máquina (embalagem com
15 unidades)

Rede de lavagem
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Acessórios

medi rede para lavar na máquina
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Pequenas mas altamente
eficazes – as almofadas
linfáticas medi
Apoio terapêutico profissional.

Pontos fortes do produto
• Material respirável
• Pode ser cortada para o tamanho desejado, pelo que oferece um
manuseamento muito flexível
• Lavável até 40 ºC

Com nervuras

Manuseamento
As almofadas linfáticas medi são seguras e fáceis de usar. Podem ser
aparadas à medida ou aplicadas inteiras. Durante a fase de
descongestionamento, a superfície texturizada é colocada sobre a pele
e fixada com ligaduras. Se necessário e em alternativa, as almofadas
linfáticas podem ser integradas nas mangas de compressão durante a
fase de manutenção.
Quando são usadas as almofadas linfáticas da medi?
As almofadas linfáticas da medi são usadas para a distribuição
específica de pressão ou para aumentar a pressão sobre zonas críticas
(p. ex., em volta dos maléolos ou sobre as costas da mão). Nestas
zonas, a compressão pode nem sempre ser adequada, devido à
condição física do paciente. São conseguidos resultados ideais em
combinação com as almofadas linfáticas da medi.

Finamente cardadas

Grosseiramente cardadas
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Acessórios

Porquê usar almofadas linfáticas da medi?
• Estimulam a microcirculação
• Aumentam a drenagem linfática
• Diminuem o endurecimento dos tecidos e fibrose
• Auxiliam o tratamento do edema
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Dispositivos de compressão ajustável
instantaneamente para o tratamento de doenças
linfáticas.
Os produtos circaid permitem que o paciente se envolva
mais cedo no tratamento de doenças linfáticas e
melhoram a conformidade com a terapêutica de
compressão.
Os produtos circaid:
• Têm boa relação custo-benefício em comparação com as
ligaduras
• Economia de tempo, em comparação com as ligaduras
• O tratamento é mais seguro e mais simples em
comparação com as ligaduras: acabaram-se as rugas e
técnicas complicadas de aplicação das ligaduras
• Proporcionam melhores resultados aos seus pacientes:
as técnicas de autogestão aumentam a conformidade
por parte do paciente
Capacite os seus pacientes agora mesmo!
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circaid – Compressão ajustável

circaid®
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Terapêutica de
compressão
do especialista
A medi oferece a linha mais abrangente de acessórios de
compressão para todas as necessidades individuais.

Inspirados na natureza.
As girafas têm pressões venosas de mais de 250 mmHg nos seus
tornozelos, três vezes superiores às dos seres humanos. No
entanto, as girafas não sofrem de linfedema nem de distúrbios
venosos. A resposta encontra-se na pele: a pele da girafa é não
elástica, o que significa que não estica. Por isso, as girafas não são
suscetíveis a linfedema ou doenças venosas, apesar de poderem
chegar a estar de pé 24 horas por dia. A circaid incorporou este
conceito nos seus produtos, criando soluções no sentido de
promover maior conformidade por parte do paciente e melhor
qualidade de vida. A esposa do fundador da circaid padeceu de
linfedema durante vários anos sem encontrar um tratamento
bem-sucedido. Quando o seu marido – um engenheiro e inventor
– se apercebeu da dor sentida pela sua mulher, sentiu que tinha de
encontrar uma solução. O resultado foram as primeiras “legging”
circaid patenteadas (abreviatura para “auxílio à circulação”,
inspiradas na pele não elástica das girafas. Ele, literalmente, voltou
a colocar a sua esposa de pé, a fim de retomar uma vida normal e
ativa. Esta tecnologia fulcral veio a evoluir para os produtos circaid.
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circaid – Compressão ajustável

A gama da circaid é a alternativa de baixo custo aos sistemas de
ligaduras de curta extensão e multicamadas. Os produtos circaid
juxtafit garantem um nível de compressão constante e apresentam
um sistema rápido e de fácil colocação e remoção. A capacidade de
reajustar instantaneamente o sistema circaid juxtafit ajuda a
aplicar compressão de forma consistente a um membro cujo
volume se pretenda reduzir. Com a ligadura, não é possível fazer
isso sem remover completamente as camadas. Os dispositivos
circaid promovem a autogestão e, por conseguinte, um aumento da
conformidade por parte do paciente, bem como uma melhoria da
qualidade de vida.

caraterísticas dos
produtos circaid®
Visão geral das caraterísticas dos produtos
circaid.

Sistema de pressão integrado
Para definir e controlar o nível
correto de pressão terapêutica.

Breathe-O-Prene®
Material respirável, flexível e
confortável, a fim de
proporcionar o melhor conforto
durante a utilização.
Sistema de faixa em
justaposição
Assegura um ajuste perfeito,
visto que as tiras de aperto
podem ser ajustadas
individualmente com o
acessório aplicado no membro.

Variedade
Vasta gama de estilos e
tamanhos disponíveis.

Manuseamento fácil
A fácil colocação e remoção
promove a capacitação do
paciente.

Ajustável
Tecnologia fulcral de todos os
produtos circaid.

Têxteis de confiança
Garantidamente hipoalergénico
e sem látex
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Os dispositivos de compressão ajustável circaid são
concebidos com a capacidade de serem ajustados
para níveis de compressão precisos, com um perfil de
compressão graduado desde o tornozelo até à coxa.
O design de fácil utilização do circaid Built-In-Pressure
system (BPS) permite que os pacientes consigam obter os
limites de compressão necessários para tratamento e gestão
da doença venosa crónica.
Com o cartão guia do circaid Built-In-Pressure system (BPS),
os pacientes conseguem definir os limites de compressão que
lhes foram prescritos enquanto aplicam o seu dispositivo,
bem como reajustar o limite ao longo do dia, em função da
necessidade. Por conseguinte, os limites de compressão
adequados são assegurados ao longo de todo o período de
utilização. Simultaneamente, é muito simples verificar os
limites corretos da pressão aplicada.
* patenteado nos EUA
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circaid – Compressão ajustável

circaid®
Sistema integrado de
pressão Built-InPressure (BPS)
Tecnologia patenteada*
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circaid® juxtafit® premium
dispositivos para a perna

Compressão ajustável

20 – 50 mmHg
Caraterísticas do produto

Dispositivos de compressão ajustável de alta qualidade para a
parte inferior e superior da perna.
Indicações
• Linfedema ligeiro a grave
• Para pacientes que não conseguem aplicar meias de compressão
medicinais

Benefícios para os seus pacientes
• Promove a autogestão: ajustável instantaneamente
• Promove a capacitação do paciente: processo fácil de colocação e
remoção
• Promove uma melhor qualidade de vida: removível para tomar banho
e para cuidar da pele
• Promove a amplitude normal dos movimentos

Variety

Cores
S = Standard
M = Fabrico por medida

M

Areia

circaid – Compressão ajustável

Caraterísticas do produto
• Bandas de aperto de alta qualidade, para prolongar a vida útil do
produto
• Perfil de compressão garantido
• BPS, para definir e controlar os limites corretos de pressão
terapêutica
• As bandas de aperto do dispositivo podem ser reajustadas
individualmente com o acessório aplicado no membro
• Tecido antiodores e antimicrobiano
• Sem látex, a fim de proporcionar uma utilização confortável para a
pele
• Compressão sustentada até 24 horas por dia, se necessário

Os seus benefícios
• Economia de tempo de aplicação comparativamente às ligaduras
• Solução com boa relação custo-benefício (reutilizável, menos tempo)
em comparação com as ligaduras
• Requer instruções mínimas
Variantes
• Parte inferior da perna: disponível em 8 tamanhos (S – XXL, M / L / XL
extra largo) e 2 comprimentos (curto, longo)
• Também disponível em fabrico por medida, para a parte inferior da
perna, joelho, parte superior da perna e perna inteira
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circaid® juxtafit® premium
dispositivos para a perna
Dispositivos de compressão ajustável de alta qualidade para a
parte inferior e superior da perna.
Conteúdo do Kit Circaid juxtafit premium:
• 1 dispositivo de compressão ajustável
• 1 par de perneiras circaid cinzentas para a parte inferior da perna
• 1 circaid cover up (cobertura do dispositivo)
• 1 banda de tornozelo e pé (Pac Band)
• 2 pés elásticos
• 1 cartão de Sistema integrado de pressão Built-In-Pressure (BPS)

circaid juxtafit premium - Perna

circaid juxtafit premium - Perna

circaid juxtafit premium - Perna
Sistema de bandas patenteadas
Juxta-Lock™ para uma fácil colocação,
ajuste e remoção
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circaid® juxtafit® premium
BD

BD

Tamanho/Referência

curto

longo

S

JU35702

JU35002

M

JU35703

JU35003

L

JU35704

JU35004

XL

JU35705

JU35005

XXL

JU35706

JU35006

M extra largo

JU35713

JU35013

L extra largo

JU35714

JU35014

XL extra largo

JU35715

JU35015

Modelos
Fabrico por
medida

Tamanho/
Referência

BD

AD

BF

BF

parte
inferior da
perna

parte
inferior da
perna com
faixa de
compressão
para
tornozelo e
pé

parte
inferior da
perna com
joelho

fabrico por
medida
JU25000

fabrico por
medida
JU22000

fabrico por
medida
JU26000

parte
inferior da
perna com
joelho e
faixa de
compressão
para
tornozelo e
pé
fabrico por
medida
JU23000

BG

BG

DF

DG

EG

perna
inteira

perna
joelho
inteira com
faixa de
compressão
para
tornozelo e
pé

parte
parte
superior da superior
perna com da perna
joelho

fabrico por
medida
JU27000

fabrico por
medida
JU24000

fabrico por
medida
JU28000

fabrico por
medida
JU29000

fabrico por
medida
JU2E000

l tornozelo – dobra do joelho

circaid® juxtafit® premium – Perna
Circunferências
em cm

cC
c B1
cB

l B–D

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

Comprimento do dispositivo em cm

Curto

Longo

lB–D

28

36

Medição do tamanho

Curto

Longo

l tornozelo – dobra do joelho

< 36

> 36

Todos os dispositivos contêm o-cartão circaid Built-In-Pressure system (BPS).
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circaid – Compressão ajustável

Modelos standard
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circaid® juxtafit® essentials
Perna

Compressão ajustável

20 – 50 mmHg
Caraterísticas do produto

Dispositivos de compressão ajustável para a parte inferior e
superior da perna.
Indicações
• Linfedema ligeiro a grave
• Para pacientes que não conseguem aplicar meias de compressão
medicinais

Benefícios para os seus pacientes
• Promove a autogestão: facilmente ajustável
• Promove a capacitação do paciente: processo fácil de colocação e
remoção
• Promove uma melhor qualidade de vida: removível para tomar banho
e para cuidar da pele
• Promove a amplitude normal dos movimentos

Variety

Cores
S = Standard
M = Fabrico por medida

M

Areia

circaid – Compressão ajustável

Caraterísticas do produto
• Perfil de compressão garantido
• Cartão BPS para definir e controlar os corretos níveis de compressão
terapêutica
• As bandas de aperto do dispositivo podem ser reajustadas
individualmente com o dispositivo aplicado no membro
• Tecido antiodor e antimicrobiano
• Sem látex, a fim de proporcionar uma utilização confortável para a
pele
• Compressão sustentada até 24 horas por dia, se necessário

Os seus benefícios
• Economia de tempo na aplicação em comparação com as ligaduras
• Boa relação custo-benefício (reutilizável, menos tempo) em
comparação com as ligaduras
• O paciente só precisa de instruções mínimas
Variantes
• Parte superior da perna com joelho: disponível em 6 tamanhos
(XXS – XL) e 3 comprimentos (extra curto, curto, longo)
• Parte inferior da perna: disponível em 8 tamanhos (S – XXL, M/L/XL
extra largo) e 2 comprimentos (curto, longo)
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circaid® juxtafit® essentials
Perna
Dispositivos de compressão ajustável para a parte inferior e
superior da perna.
Contéudo do Kit circaid juxtafit essentials – Perna
• 1 dispositivo
• 2 pés elásticos
• 1 cover up (cobertura do dispositivo)
• 1 banda de tonozelo e pé (pac band)
• 2 perneiras de algodão
• cartão de Sistema integrado de pressão Built-In-Pressure (BPS)

circaid juxtafit essentials – Coxa

Conteúdo do kit circaid juxtafit essentials - Coxa:
• 1 dispositivo
• 2 perneiras de algodão
• 1 cover up (cobertura do dispositivo)
• 1 cartão de Sistema integrado de pressão Built-In-Pressure (BPS)

l tornozelo – dobra do joelho

circaid juxtafit essentials – Perna
(com pac band)

cC
c B1

l B–D

cB

circaid® juxtafit® essentials – Perna
Circunferências em
cm

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

Curto

Longo

Comprimento real do dispositivo em
cm
lB–D

28

36

Medição do tamanho

Curto

Longo

l tornozelo – dobra do joelho

< 36

> 36

Todos os dispositivos contêm o cartão circaid Built-In-Pressure (BPS).
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Sistema de bandas patenteadas
Juxta-Lock™ para uma fácil
colocação, ajuste e remoção

circaid® juxtafit® essentials – Perna
Modelos standard

BD

BD

Tamanho / Referência

curto

longo

S

JU25702

JU25002

M

JU25703

JU25003

L

JU25704

JU25004

XL

JU25705

JU25005

XXL

JU25706

JU25006

M extra largo

JU25713

JU25013

L extra largo

JU25714

JU25014

XL extra largo

JU25715

JU25015

Modelos

Tamanho / Referência
Esquerda

Direita

DG

DG

DG

x-curto

curto

longo

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

JU28744

XL

JU28795

JU28745

JU28045

circaid – Compressão ajustável

circaid® juxtafit® essentials – Coxa

circaid® juxtafit® essentials - coxa com joelho
Circunferências
em cm

cD

l D – virilha

c E1

l E – virilha

cG

XXS

XS

S

M

L

XL

cG

40 – 52

c E1*

32 – 42

46 – 62

54 – 70

60 – 80

69 – 90

77 – 101

37 – 48

42 – 55

50 – 65

58 – 76

cD

23 – 30

66 – 87

27 – 35

31 – 41

35 – 46

40 – 52

44 – 58

Comprimento real do dispositivo cm

X-Curto

Curto

Longo

l D – virilha

35

45

55

Medição do tamanho

X-Curto

Curto

Longo

l E – virilha

< 25

25 – 35

> 35

Todos os dispositivos contêm o cartão circaid Built-In-Pressure (BPS).
* 5 cm acima da rótula
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circaid®
dispositivo para
tornozelo e pé
Compressão adicional para o tornozelo e pé.

Dispositivo de compressão extra
circaid® pac band
• O circaid pac band destina-se a ser aplicado no arco do
pé e em redor do maléolo
• Usado em combinação com o dipositivo para o tornozelo
para compressão adicional. Pode ser cortado, a fim de se
ajustar a quase todos os formatos de pé
• Material leve e respirável
• Disponível em tamanho standard e grande

Variety

Circunferências em cm
Standard

Grande

cB

19 – 27

25 – 50

cA1

19 – 36

22 – 41
cB

Referência

Tamanho

JU5P001

Standard

JU5P002

Grande
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cA1

circaid®
Faixa simples de compressão adicional para tornozelo e pé
• Proporciona compressão ao pé e ao tornozelo
• Adequado para todos os tamanhos e formatos de pés
• Disponível apenas em tamanho standard
• Ideal para ligar o pé individualmente

Medições
Largura

7,6 cm

Comprimento

203 cm

Referência
JU5Q001

circaid® juxtafit® premium
Interlocking AFW - Dispositivo para
pé com fecho em laço

circaid – Compressão ajustável

• Proporciona cobertura ao tornozelo e ao pé
• Faixa de calcanhar interligada para ajuste do
comprimento do pé
• A faixa de calcanhar proporciona compressão
direcionada ao calcanhar e tornozelo
• Disponível em 3 tamanhos (S, M, L)

Variety

Tamanhos em cm
S

M

L

lA–Y

>9

>9

>9

cB

< 36

< 36

< 41

cA1

19 – 24

24 – 29

29 – 34

l IA

13 – 25

13 – 25

13 – 25

cB

lA
cA1

–Y

l IA

Referência

Tamanho

JU3I002

S

JU3I003

M

JU3I004

L
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circaid® juxtafit® premium
AFW - dispositivo para tornozelo e pé
• Proporciona cobertura ao tornozelo e ao pé
• Facilmente ajustável
• Disponível em 3 tamanhos (S, M, L) e fabrico por medida

Variety

Tamanhos em cm
S

M

L

lA–Y

>9

>9

>9

cB

< 36

< 36

< 41

cA1

19 – 24

24 – 29

29 – 34

l IA

> 16

> 16

> 16

Referência

Tamanho

JU3W002

S

JU3W003

M

JU3W004

L

JU2W000

Fabrico por medida

cB

lA
cA1

l IA

circaid®
Pé elástico de compressão
• Proporciona compressão ao pé e ao tornozelo
• Pode ser usado em combinação com outra opção para o
pé
• Disponível em tamanho standard e grande

Variety

Circunferências em cm
Standard

Grande

cB

19 – 27

25 – 50

cA1

19 – 36

22 – 41

Referência

Tamanho

JU51001

Standard

JU51002

Grande
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cB
cA1

–Y

circaid – Compressão ajustável
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circaid® juxtafit® essentials
– Braço

Compressão ajustável

10 – 40 mmHg
Caraterísticas do produto

Dispositivo de compressão ajustável para o braço.
Indicações
• Linfedema ligeiro a grave
• Para pacientes que não conseguem aplicar mangas de compressão
medicinais

Benefícios para os seus pacientes
• Promove a autogestão: ajustável instantaneamente
• Promove a capacitação do paciente: processo fácil de colocação e
remoção
• Promove uma melhor qualidade de vida: removível para tomar banho
e para cuidar da pele
• Promove a amplitude normal dos movimentos

Cores
S = Standard
M = Fabrico por medida

M

Areia

circaid – Compressão ajustável

Caraterísticas do produto
• Perfil de compressão garantido
• Cartão BPS, para definir e controlar os limites corretos de pressão
terapêutica
• As bandas de aperto do dispositivo podem ser reajustadas
individualmente mesmo com o dispositivo aplicado no membro
• Tecido antiodor e antimicrobiano
• Sem látex, a fim de proporcionar uma utilização confortável para a
pele
• Compressão sustentada até 24 horas por dia, se necessário

Os seus benefícios
• Economia de tempo de aplicação comparativamente às ligaduras
• Solução com boa relação custo-benefício (reutilizável, menos tempo)
em comparação com as ligaduras
• Requer instruções mínimas
Variantes
• 6 tamanhos standard (tamanhos 1 – 6) e 3 comprimentos (extra
curto, curto, longo)
• Também disponível em fabrico por medida
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circaid® juxtafit®
essentials – braço
Dispositivo de compressão ajustável para o braço.
Conteúdo do kit circaid juxtafit essentials – braço
• 1 dispositivo
• 1 circaid cover up (cobertura de braço)
• 1 cartão de Sistema integrado de pressão Built-In-Pressure
(BPS)
circaid juxtafit essentials – braço

circaid juxtafit essentials – braço com
circaid juxtafit essentials – Mão
Peça mão aberta AC

circaid juxtafit essentials – Mão Peça mão
aberta AC
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circaid® juxtafit® essentials – Braço
Estilos

CG

CG

CG

Tamanho / Referência

x-curto

curto

longo

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

Esquerda

Direita

circaid® juxtafit® essentials – Braço
Circunferências em cm
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
36 – 40

–G
–E

cD

lC

cF
cE

cC

cE

25 – 28

27 – 30

29 – 32

31 – 34

33 – 36

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

Comprimento do dispositivo em cm

X-curto

Curto

Longo

lC–G

38

43

48

Medida do tamanho

X-curto

Curto

Longo

lC–E

< 22

22 – 25

> 25

Todos os dispositivos contêm o cartão de Sistema integrado de pressão circaid Built-In-Pressure (BPS).
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circaid – Compressão ajustável

lC

cG

circaid® juxtafit® essentials
Opções para a mão
Compressão adicional para a mão.

circaid® juxtafit® essentials – Mão
• Comprime a mão desde o pulso à base dos dedos
• Ajustável para proporcionar pressão adicional no dorso da
mão
• Fácil de manusear, ideal para cuidados pessoais
• Solução com boa relação custo-benefício para a gestão do
edema
• Ajustável e disponível em 5 tamanhos (XS – XL) e versões
para a esquerda/direita
• Exclusivamente em tamanhos standard

Modelos

AC

Tamanho / Referência

wrap

Esquerda

Direita

XS

JU2B031

S

JU2B032

M
L

JU2B033
JU2B034

XL

JU2B035

XS

JU2B041

S

JU2B042

M

JU2B043

L

JU2B044

XL

JU2B045

Circunferências
em cm
cB Palma

XS

S

M

L

XL

14 – 17

17 – 20

20 – 23

23 – 26

26 – 29
cB
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circaid® juxtafit® essentials
– Luva
• Comprime a mão, incluindo os dedos
• Disponível apenas em fabrico por medida

Modelos

AC

luva
Tamanho/
Referência

Fabrico por medida
JU2B000

circaid® juxtafit® essentials
Luva AC com palma da mão aberta FPM

Modelos

Tamanho /
Referência

AC

AC

luva com palma da mão aberta

luva com palma da mão aberta
com alça de dorso

fabrico por medida
JU2F000

fabrico por medida
JU2L100

circaid – Compressão ajustável

• Alternativa à luva circaid juxtafit essentials
- Colocação fácil
-Recomendado para mãos grandes

circaid® juxtafit® essentials
Luva AC com faixa dorsal AC – FPM
• O suplemento perfeito para a luva circaid juxtafit essentials
• Facilmente ajustável, a fim de proporcionar compressão
adicional ao dorso da mão
• Disponível apenas em fabrico por medida

Modelos

Tamanho /
Referência

AC

AC

luva com faixa dorsal AC

faixa dorsal mão

fabrico por medida
JU2L000

fabrico por medida
JU2C000
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circaid®
acessórios
circaid®
peças interiores - mangas, meias e
perneiras
Para braço, perna inteira e parte inferior da perna.
Pode ser usado diretamente contra a pele debaixo de
produtos circaid, a fim de proporcionar maior conforto.
• Nota: não proporciona compressão terapêutica
Versões para o braço
• circaid manga para braço AG com abertura para polegar,
em algodão
•circaid manga para braço AG com abertura para polegar,
em algodão/prata
Tamanho standard

Referência

Modelo

AG braço
com abertura para o
polegar

JULV009

Standard

JUSV009

Silver

circaid meia AG com pé, algodão

• meias circaid
- parte inferior da perna
- perna inteira
- parte inferior da perna, prata
- perna inteira, prata
- parte inferior da perna, algodão / turco (espessura
adicional para proporcionar o máximo de conforto)
- perna inteira, algodão terry (espessura adicional
para proporcionar o máximo de conforto)
Tamanho standard
Meias

Perneiras

Referência

Modelo

circaid perneira para a parte inferior da
perna - cinza

Estilo

JULT709

Standard

AD

JUST709

Prata

AD

JUCT709

Algodão

AD

JULT009

Standard

AG

JUST009

Prata

AG

JUCT009

Algodão

AG

JULS709

Standard

BD

JUSS709

Prata

BD

JULS009

Standard

BG

JUSS009

Prata

BG

catálogo de produtos medi • 97

circaid – Acessórios

Versões para a perna
• circaid perneiras
- parte inferior da perna
- perna inteira
- parte inferior da perna, prata
- perna inteira, prata

circaid®
cover up (cobertura do dispositivo)
Cobertura suave para dispositivos circaid.
Pode ser usada sobre dispositivos circaid para o braço e
para a perna.
• Impede que os velcros dos dispositivos fiquem presos na
roupa ou nos lençóis
• Dá aos dispositivos de compressão não elástica um
visual refinado
• Disponível em preto, bege e rosa (apenas para braço)
•Nota: não proporciona compressão terapêutica

circaid cover up braço (cobertura para o braço)

Modelos para o braço
Tamanho standard

Referência

Cor

Tamanho

CG

JU5U0B2

Bege

S

JU5U0B4

Bege

L

JU5U0P2

Rosa

S

JU5U0P4

Rosa

L

JU5U0A2

Preto

S

JU5U0A4

Preto

L

JU5U000

Fabrico por medida

Modelos para a perna
Tamanho standard

Referência

Cor

Tamanho

BD

JU5C7B2

Bege

S

JU5C7B4

Bege

L

JU5C7A2

Preto

S

JU5C7A4

Preto

L

JU5C700
BG

Fabrico por medida

JU5C0B2

Bege

S

JU5C0B4

Bege

L

JU5C0A2

Preto

S

JU5C0A4

Preto

L

JU5C000
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Fabrico por medida

circaid cover up perna inteira (cobertura para
perna inteira)

circaid® juxtafit® premium
faixa de compressão adicional
Apoio adicional e cobertura.

• Proporciona apoio e cobertura adicionais para
lóbulos que possam estar presentes no membro
• Cobre possíveis falhas que possam surgir entre as
bandas
Referência

Tamanho

JU2Q001

S

JU2Q002

L

JU2Q000

Fabrico por medida

circaid juxtafit premium faixa de compressão
adicional

circaid®
peça anti deslizante
Impede que o dispositivo deslize.

Referência

Tamanho em cm

JU5R002

46 x 152

circaid peça anti deslizante
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• Ajuda a evitar que o dispositivo deslize
• Pode ser cortado de modo a ajustar-se à maioria dos
membros (o tamanho original é de 46 cm x 152 cm)
• Nota: não proporciona compressão terapêutica

circaid® graduate
circaid® graduate
braço
Sistema acolchoado de compressão não elástica
Indicações
• Linfedema moderado a grave
• Para pacientes que não conseguem aplicar meias de
compressão medicinal
Caraterísticas do produto
• Acessório acolchoado que garante uma compressão
suave e confortável a todo o braço, incluindo uma
cobertura para a mão
• Acessório disponível nas seguintes cores
- Exterior: Preto, bege, vermelho, turquesa
- Interior: Bege, vermelho, turquesa
• Disponível apenas em fabrico por medida
Modelo

Referência

Tamanho

CG

JU7A000

Fabrico por medida

circaid graduate braço CG – fabrico por medida

circaid® graduate
Dispositivo para o pé e tornozelo
Sistema acolchoado de compressão não elástica
Indicações
• Linfedema moderado a grave
• Para pacientes que não conseguem aplicar meias de
compressão medicinal
Caraterísticas do produto
• Dispositivo acolchoado que garante uma
compressão suave e confortável para a parte inferior
da perna, incluindo o pé
• Dispositivo disponível nas seguintes cores
- Exterior: Preto, bege, vermelho, turquesa
- Interior: Bege, vermelho, turquesa
• Disponível apenas em fabrico por medida
Modelo

Referência

Tamanho

BD

JU82000

Fabrico por medida
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circaid graduate perna BD – fabrico por medida

circaid® graduate
membro inferior – perna inteira
Sistema acolchoado de compressão não elástica
Indicações
• Linfedema moderado a grave
• Para pacientes que não conseguem aplicar meias de
compressão medicinal
Caraterísticas do produto
• Dispositivo acolchoado que garante uma
compressão suave e confortável para a perna
inteira, incluindo o pé
• Dispositivo disponível nas seguintes cores
- Exterior: Preto, bege, vermelho, turquesa
- Interior: Bege, vermelho, turquesa
• Disponível apenas em fabrico por medida

Referência

Tamanho

AG

JU84000

Fabrico por medida

circaid graduate Perna inteira

circaid – Acessórios

Modelo
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O que é que está incluído
em cada kit
Tamanhos standard
1 dispositivo não
elástico de
compressão
ajustável

2 perneiras de
algodão

1 par de circaid
meia AG com pé, em
algodão

1 circaid cover up
(cobertura do
dispositivo)

circaid juxtafit premium
– Perna

•

•

•

circaid juxtafit essentials
– Perna

•

•

•

circaid juxtafit essentials
– Coxa com joelho

•

circaid juxtafit essentials
– Braço

•

•

1 circaid cover up
perna inteira
(cobertura
para a perna inteira)

•

Fabrico por medida (em cada pedido, deve ser indicada a opção escolhida para o pé) **
circaid juxtafit premium
– Perna

•

•

•

circaid juxtafit premium
– Perna com joelho

•

•

•

circaid juxtafit premium
– Joelho

•

•

•

circaid juxtafit premium
– Coxa

•

•

•

•

circaid juxtafit premium
– Coxa com joelho

•

•

•

•

circaid juxtafit premium
– Perna Inteira

•

•

•

•

circaid juxtafit essentials
– Braço

•

circaid graduate
– Perna

•

circaid graduate
– Perna inteira

•

circaid graduate
– Braço

•

•

•
•

* Disponível em fabrico por medida
, com base nas medidas do paciente
** Se não indicar uma peça para o pé nas encomendas de FPM, receberá automaticamente um circaid pac band pés elásticos
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•

1 circaid cover up
braço (cobertura de
braço)

1 circaid juxtafit
premium faixa de
compressão
adicional

1 circaid peça anti
deslizante

1 circaid Dispositivo
de compressão
extra circaid® pac
band

2 Pés elásticos

1 cartão de Sistema
integrado de
pressão Built-InPressure (BPS)

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•**

•**

•

•

•**

•**

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•**

•**

•

•

•
•
•

•

•

Mangas, meias e perneiras
• Prata, para o circaid juxtafit premium
• Lycra, para o circaid juxtafit essentials
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•
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Nas páginas que se seguem, compilámos toda a
informação relevante de que necessitará para
encomendar os nossos produtos. “medi. I feel
better“. Zelamos pela excelente qualidade dos
nossos produtos mas também pela assistência aos
nossos clientes.
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Assistência

Assistência

Instruções para medição para as meias de compressão de malha circular
Nota: Por favor efetue as medidas na parte interna da perna até ao ponto l G
cF

cA, l A, l Z
Efetue a medida da circunferência de
cA imediatamente antes da articulação
da base dos dedos onde o dedo mínimo
começa. O comprimento do pé para
as meias sem biqueira é determinado pela medida do comprimento lA,
que é medida a partir do calcanhar até
à base dos dedos cA. O comprimento
do pé para as meias com biqueira é
medido do calcanhar até à ponta dos
dedos. (mediçãolZ).

cA

lA

cY
Efetue a medida da circunferência cY,
à volta do calcanhar e do peito do pé,
com o pé na máxima flexão dorsal.

cY

cB
lB

c B1

l B1

lF

cG

lG

cB, l B
Efetue a medida da circunferência cB
e da altura l B no ponto mais estreito
do tornozelo, imediatamente acima
dos metatarsos.
Esta medida do tornozelo é
especialmente importante porque é a
zona onde será exercida a pressão a
100%.
cB1, l B1
A medida da circunferência cB1 e a
medida da altura l B1 são efetuadas no
ponto de inserção dos gémeos, na
transição para o tendão de Aquiles.

cG, l G
Considere o perímetro cG
e a medida da altura l G
cerca de 3 cm abaixo da
virilha ou na zona mais
larga da coxa abaixo da
virilha.
cK
Efetue a medida da
circunferência cK à altura
da zona inferior do osso
púbico

cK

lH

cH

lT

cT

cC, l C
Efetue a medição da circunferência de
cC e l C no ponto mais largo da barriga
da perna.

cC

cF, l F
A medida da
circunferência cF e a
medida da altura l F
devem ser efetuadas
onde começa o músculo
da coxa ou considerando
o meio da coxa.

cH, l H
Efetue a medida da
circunferência do
ponto cH ao nível da
anca, na zona mais larga
das nádegas. A altura
deve ser efetuada pelo
lado externo da perna,
desde o solo.
cT, l T
Efetue a medida da
circunferência cT à volta
da cintura.
A altura deve ser
efetuada desde o solo até
à cintura ou até À altura
desejada.

lC

cT

cD

lD

cE

lE
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cD, l D
Efetue a medida da circunferência cD
e a altura do ponto l D cerca de dois
dedos abaixo do centro da zona
poplítea ou ao nível da cabeça da
tíbia.

cE, l E
A medida da circunferência cE é
efetuada à volta do joelho. O joelho
deve estar em ligeira flexão.
Para efetuar a medida da altura até ao
ponto l E a perna deve estar
naturalmente esticada.

l K1T

K1

Altura frontal
da cueca do
collant

Altura frontal da cueca
do collant
Meça a altura pélvica da
sínfise até à cintura, ou
até à altura desejada.
Será mais confortável
para o paciente se
desviar a fita cerca de
3 cm para o lado como
mostra a figura.
Altura posterior da
cueca do collant
Medida desde a prega
dos glúteos até à cintura
ou até à altura desejada.

cT

l K2T
K2

Altura posterior
da cueca do
collant

Formulário de Fabrico por Medida
para meias e collants de malha circular
Encomendas para: encomendar.medi@medibayreuth.pt
ou fax no. 21 847 0833
Nome do cliente

Data

Paciente (1º e último nome)

unidade

par

collant

Assinatura e carimbo

perímetros

Pé

perímetros

esq. perna / cm

Comprimento do pé biqueira
aberta (l A)
(calcanhar à raíz dos dedos):
cm

dir. perna / cm

Por favor especifique a altura do collant

Comprimento do pé biqueira
fechada (l Z)
(calcanhar à ponta do dedo
cm
grande):
Cor

Cinto apenas na plus e na forte

lT

cH

lH

cG

cG

lG

cF

cF

lF

cE

cE

lE

cD

cD

lD

cC

cC

lC

cB1

cB1

l B1

cB

cB

lB

cm
cm

cY

cY

cA

cA

lA

Pedidos especiais

lZ

Compressão

CCL

CCL

CCL

Alturas

Marque
com uma cruz:

1

2

3

AD

mediven comfort

cT

cK

Bandas de fixação
mediven comfort, mediven forte
Banda de fixação
multifunções (MfB)
Banda de fixação simples (NoB)
Banda de fixação em silicone
bordada (NoM)
Banda de fixação sensitive (SeB)
Cós tricotado (excepto comfort)

mediven elegance

frente

Alturas da
perna

Bandas de fixação mediven
elegance, mediven plus
Banda de fixação platinum (TBp)
Banda de fixação sensitive (TBs)
Banda de fixação extra (TBe)
Banda de fixação simples (TBb)
Cós tricotado

Perímetro
da cintura cT:

cm

trás

Biqueira macia

esquerda
direita
Altura l T:

Altura
do collant

AF

AG

AT

lA
lZ

AT / U AT / H

Comprimento
do pé

lA
lZ

lA
lZ

Todas as medidas devem ser consideradas individualmente para cada
doente! A medi não se responsabiliza por medidas incorretas.
Os fabricos por medida não podem ser devolvidos. Todos os pedidos de
fabricos por medida devem ser efetuados por escrito.
Os dados dos pacientes serão mantidos confidenciais sob as diretrizes
de segurança de dados pessoais.

mediven plus
mediven forte

medi. I feel better.

Assistência

Quantidade

Instruções para medição do membro
inferior – malha plana
Para um correto ajuste das meias, o edema já deve estar reduzido ao máximo quando efetuar as
medições. As medidas devem ser efetuadas no sentido distal para proximal. Os pontos de medição
devem ser marcados na perna de forma a que as alturas coincidam com cada ponto dos perímetros
medidos. A tensão (força) exercida deve ter em conta as características dos tecidos, edema,
sensibilidade à dor, fibrose, zona do edema, mobilidade e força do paciente.

1. Perímetros do pé
a) Durante a medição, a perna deve estar em
repouso numa superfície horizontal e firme
b) O pé deve ficar em repouso e não a 90°

max. dorsiflexão

cA

cY

cB

cB1

cC

cD

cE

lG
lF

cF

2. Perímetros da perna
a) Durante a medição, a perna deve estar em
repouso numa superfície horizontal e firme
b) Para a medição do perímetro no ponto cY, coloque
o pé no grau de dorsiflexão máximo
c) Para a medição do perímetro no ponto cE, coloque
o joelho em flexão ligeira (aprox. 30 º)
d) Coloque novamente o membro em repouso para a
medição dos restantes perímetros
e) Marque todos os pontos de medição

3. Alturas da perna
As medidas são efetuadas no sentido proximal
ao longo da perna, pelo lado interno, enquanto o
doente está de pé.

lE
lD
lC
lB1
lB

A medi utiliza o método de medição previsto pelas directrizes da Academia Federal de Tecnologia Ortopédica de Dortmund.
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4. Detalhes da medida da coxa
a) Meça o perímetro lG abaixo da virilha, na parte mais larga da coxa
b) Meça a altura lG ao longo da perna, pelo lado interno, com o
doente de pé
c) Meça lK2 do chão até à prega dos glúteos, ao longo da perna, com
o doente de pé = altura posterior da perna
d) Meça lK1 do chão até à virilha, ao longo da perna, com o doente de
pé (altura extra da perna: se existir diferença entre lK1 mais alta e
lK2 mais baixa)

5. Cintura/anca
a) Meça o perímetro cK à volta de ambas as coxas, com o doente de
pé, na parte mais larga abaixo da prega dos glúteos
b) Meça o perímetro cH, com o doente de pé, na parte mais larga da
anca
c) Meça o perímetro cT, com o doente de pé, na cintura ou na altura
desejada
d) Meça a altura lH pelo lado externo da perna, ao longo do corpo =
altura exterior da perna

6. Alturas cintura / anca
a) Meça a altura pélvica anterior lK1T, ao longo do corpo, da sínfise
até à cintura ou até à altura desejada

Assistência

b) Meça a altura posterior lK2T, ao longo do corpo, da prega dos
glúteos (lK2) até à cintura ou até à altura desejada
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7. Comprimento do pé
Biqueira aberta / acabamento oblíquo
Meça os comprimentos do lado interior, desde o
calcâneo até à cabeça do primeiro metatarso, e
do lado exterior, desde o calcâneo até à cabeça do
quinto metatarso, com o doente de pé

8. Comprimento do pé
Biqueira fechada / acabamento oblíquo
a) Meça o comprimento total do pé, com o doente
em pé
b) Meça os comprimentos do lado interior, desde o
calcâneo até à cabeça do primeiro metatarso, e
do lado exterior, desde o calcâneo até à cabeça do
quinto metatarso, com o doente de pé

9. Comprimento do pé
Biqueira aberta / remate direito
Meça o comprimento do lado exterior, desde o
calcâneo até à cabeça do quinto metatarso, com o
doente de pé

10. Comprimento do pé
Biqueira fechada / remate direito
a) Meça o comprimento total do pé, com o doente de
pé
b) Geralmente são considerados 6 cm para a
biqueira do pé
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Formulário de fabrico por medida – Meias e collants de malha plana
Encomendas para: encomendar.medi@medibayreuth.pt ou fax no. 21 847 0833
¨ Orçamento

¨ Encomenda

Nome do cliente: _________________________________________________
Morada de entrega: _______________________________________________
Paciente (1º e último nome): ________________________________________ Carimbo:
V / Encª Nº: _________________________ Data de encomenda: ___________ Assinatura: ___________________________________

Perímetros perna direita
Perímetros perna esquerda Perímetros perna direita
os perna esquerda
Medida Medida
sem tensão
com tensão

Medida
com tensão

Medida
com tensão

Medida Medida
sem tensãocom tensão

Alturas

Alturas

Medida
sem tensão

esquerda

direitaesquerda

direita

mediven® meia de compressão de malha plana com costura

esquerda

direita

Zona poplítea
esquerda

direita

É favor indicar nos
acessórios: a "forma elíptica"
ou flexão funcional do joelho

Tipo de malha Compressão

CCL 1 2 3 4

¨ mediven sensoo Secção da anca
(CCL 2)
Perna esquerda
¨ mediven mondi
Perna direita
(CCL 1, 2, 3)
¨ mediven 550

Cores Standard Cores de coleção**

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Areia
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Caramelo
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Preto
¨ Caxemira

(CCL 1, 2, 3, 4)

¨ Azul navy
¨ Antracite
¨ Aqua
¨ Moss-green
¨ Cherry-red
¨ medi Magenta
¨ Mint-green
¨ Coral ¨ Blue-Jeans

Quantidade Pé

Bordo distal

¨ Par
¨ fechado ¨ aberto
¨ biqueira suave
_______
(só na mediven 550)
¨ Unidade
¨ ESQ ¨ DRT
__________ ¨ zona funcional varo
dedo pequeno

bordo oblíquo do pé
(standard)
lZ
cm (total)
lAi
cm (interior)
lA
cm (exterior)

(só na mediven 550)

¨ ESQ ¨ DRT

¨ Biqueira

Variantes

Bordo proximal

Acessórios

¨ Até ao joelho (AD)

oblíquo (standard)

¨ Extensão na sola do pé
¨ Cós perfurado
¨ Marca orientação em
¨ Cós simples
”D“ (só em AG e AT)
¨ Cós tricotado
¨ Ângulo Y tornozelo
(90º com calcanhar)
¨ Forma elíptica (joelho)
¨ zona de flexão funcional do joelho
¨ Comprimento extra
de perna (medida
lK1 necessária)
¨ ____ cm – menor compr.

¨ Meia até à coxa (AG)

¨ muito oblíquo
¨ direito

¨ Collant (AT)
¨ Collant de homem (AT / H)
¨ Collant de gravidez (AT / U)
(só na mediven 550 e mediven mondi)

¨ Collant de uma perna (ATE)
¨ BT / B1T / CT / ET / FT

¨ ao longo do bordo
oblíquo
¨ longitudinalmente
sobre “E”
¨ ao longo da costura
posterior
¨ na sola do pé

Prata

¨ “Y” até C

(só na mediven mondi)

Gancho
¨ Tricotado
¨ Rede
¨ Compressivo

Secção anca
¨ Forma 3D
(só na mediven 550)

Fixação

Outros acessórios
Posição

Cintura

¨ acabamento direito

Peça de banda de
silicone
Por
Standard
medida
¨ 15 x 5 cm ¨
cm

Pontos anti
deslizantes
Tamanho único

¨ Banda de fixação perfilada (5 cm)
Perímetro G oblíquo:
¨ Banda de fixação em silicone ¨ estreita 2,5 cm ¨ larga 5 cm ESQ _____cm
DRT _____cm
¨ Banda de fixação bordada (5 cm)

¨ 10 x 4,5 cm

¨ Cinto

¨ 8 x 5 cm

¨

cm ¨ 10 x 4,5 cm

¨ 8 x 5 cm

¨

cm ¨ 10 x 4,5 cm
¨ 6 x 4,5 cm

¨ 5 x 5 cm

¨ “Y” até D

¨ “Y” até G

¨ esquerda

¨ direita

¨ Almofada linfática*
¨ Almofada*
ESQ ¨ interna ¨ externa
DRT ¨ interna
*espe cifique / desenhe a posição exata.
** Prazo de entrega até 10 dias úteis
*** Para todas as cores standard e de coleção!

¨ ESQ

¨ DRT

Padrões*** (só na mediven 550)

¨ lT _______ cm (altura total)
¨ Stars ¨ Ribs ¨ Pyramids

Padrões na moda** Cores
(só na mediven 550)

¨ Berry ¨ Pink
¨ Cinzento ¨ Lilac
Padrões ¨ Animal ¨ Crosses ¨ Ornaments ¨ Flower

Pedidos especiais

¨ Bolso*
¨ externa
Os dados dos pacientes serão mantidos confidenciais sob as diretrizes de segurança de dados pessoais.

esquerda

Zona pop
esquerda

É favor indicar
acessórios: a "f
ou flexão funci

Medidas para as biqueiras
1.
a)
b)
c)

Perímetro do pé
A perna está assente numa base plana
Meça o perímetro
Marque os pontos de medição

2. Comprimento do pé
a) Proceda como em (1)
b) Meça o comprimento na parte interna
e externa do pé
c) Meça a distância de marca a marca
(v. perímetro medido)

comprimento
exterior

3

comprimento
interior

1

2

3. Perímetros dos dedos do pé
a) Proceda como em (1)
b) Meça o perímetro cX na zona da membrana
interdigital
c) Meça o perímetro cZ à altura desejada.
d) Não exerça tensão ao medir o perímetro dos
dedos

cZ

4

cX

5

3

1

2

Z

4

4. Comprimento dos dedos
a) Proceda como em (1)
b) Meça o comprimento da base do dedo até à
ponta do dedo ou até à altura desejada.

X

5
lXZ lXZ

lXZ

lXZ
lXZ

A medi utiliza o método de medição previsto pelas directrizes da Academia Federal de Tecnologia Ortopédica de Dortmund.
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Formulário de fabrico por medida – Biqueiras de malha plana
Encomendas para: encomendar.medi@medibayreuth.pt ou fax no. 21 847 0833
¨ Orçamento

¨ Encomenda

Nome do cliente: _________________________________________________
N° do cliente: _______________________

Endereço para entrega: ________

Paciente (1º e último nome): ________________________________________

Carimbo:

Prazo de entrega: ____________________

Assinatura: ________________________________

Data da encomenda: __________

Circunferências e comprimentos pé esquerdo

Circunferências e comprimentos pé direito

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

lXZ

lXZ

lXZ

lXZ

lXZ

lXZ

lXZ

lXZ

lXZ

lXZ

cZ

cZ

cX

cX

cZ

cZ
cZ

cZ

cX

cX

cZ
cX

cZ
cZ

cX

cX

cX

mediven® biqueiras em malha plana com costura

cX

cX

cA

Comprimento
externo

cA

Comprimento
interno

lAA1

lAA1

Modelo

Compressão

¨ mediven
mondi

Biqueira mediven mondi ¨ ¨

CCL 1 2 3

Biqueira mediven 550

¨ ¨ ¨

¨ mediven 550
(CCL 1, 2, 3)

Comprimento
externo

Comprimento
interno

lAA1

lAA1

cA1

cA1

(CCL 1, 2)

cZ

Cores Standard Cores de coleção*
¨ Areia
¨ Caramelo
¨ Preto
¨ Caxemira

Quantidade esq. Quantidade dir.

¨ Azul navy
¨ Cherry-red ¨ unid. _______
¨ Moss-green ¨ Aqua
¨ Antracite
¨ Mint-green
¨ medi Magenta ¨ Coral
¨ Blue-Jeans

¨ unid. _______

Outros acessórios / pé esquerdo

Outros acessórios / pé direito

¨ Sem dedo pequeno

¨ Com dedo pequeno

¨ Sem dedo pequeno

¨ Com dedo pequeno

¨ Dedos fechados

¨ Dedos abertos

¨ Dedos fechados

¨ Dedos abertos

¨ Biqueira individual

¨ Biqueira individual

¨ Biqueira sem costuras
¨ Almofada linfática

¨ Biqueira sem costuras
¨ Almofada

(especifique / desenhe a posição exacta)

Padrões**
(só na mediven 550)
* Prazo de entrega até 10 dias úteis

¨ Bolso

¨ Stars ¨ Ribs ¨ Pyramids

¨ Almofada linfática

¨ Almofada

(especifique / desenhe a posição exacta)

Padrões na moda**
(só na mediven 550)

¨ Bolso

Cores
¨ Berry
¨ Pink
¨ Cinzento
¨ Lilac
Padrões ¨ Animal ¨ Crosses ¨ Ornaments ¨ Flower

** Para todas as cores standard e de coleção!

Pedidos especiais
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Os dados dos pacientes serão mantidos confidenciais sob as diretrizes de segurança de dados pessoais.

Instruções para medição do membro
superior – malha plana
Para um correto ajuste das mangas e luvas, o edema já deve estar reduzido ao máximo quando efetuar
as medições. Os pontos de medição devem ser suavemente marcados de forma a que as alturas
coincidam com cada ponto dos perímetros medidos. A tensão (força) exercida deve ter em conta as
características dos tecidos, do edema e da sensibilidade do paciente à dor. Nos pontos cC, cC1 e no
cotovelo, quando não existe edema, não deve aplicar tensão.

cZ

cX

1. Perímetros dos dedos
a) A mão assenta ligeiramente sobre uma
superfície, com o dorso da mão virado para
cima
b) Meça o perímetro cX na membrana
interdigital
c) O ponto cZ é medido na base da unha, ou, no
caso de desejar, até imediatamente antes da
articulação da falange.
d) Marque os pontos de medição
e) Não exerça tensão.

90°

2. Comprimento dos dedos
a) A mão assenta ligeiramente sobre uma
superfície, com o dorso da mão virado para
cima
b) O comprimento é medido desde a membrana
até à marca efetuada
(ver “Perímetros dos dedos” fig. 1)

3. Perímetros da mão
a) A mão deve ser ligeiramente pressionada
sobre uma superfície, com o dorso da mão
virado para cima
b) Meça os perímetros como indicado na figura
c) Marque os pontos de medição no lado interior
da mão

cA

cB
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cC

cC1

4. Comprimentos da mão
a) A mão assenta ligeiramente sobre uma superfície
plana, com a palma da mão virada para cima
b) O comprimento é medido conforme as marcas
efetuadas (ver “Perímetros da mão”, fig. 3)

lAC1
lAC
lAB

5. Perímetros do braço
a) Assente a mão e o antebraço ligeiramente sobre
uma superfície
b) Meça os perímetros como mostra o desenho.
Sempre que possível, os pontos do antebraço
devem ser equidistantes
c) Marque os pontos de medição.

lC

c C1

l C1

cD

lD

cE

lE

cF

lF

cG

lG

6. Comprimentos do braço
a) Assente a mão e o antebraço sobre uma superfície
plana. O braço deve ficar em repouso, posicionado
com um ângulo de cerca de 160º
b) Meça os comprimentos, seguindo as marcas dos
perímetros entre lC e lG.
Para o melhor ajuste, efetue a medida interna e a
medida externa do braço, considerando o
comprimento total como a média entre os dois
comprimentos obtidos.

Assistência

cC
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H
lG-H

G

lH
a)

V1
V2

b)

7. Altura do ombro
a) Para a capa do ombro, meça do ponto G até ao
ponto H, sendo H a apófise da clavícula.
PS: Tenha em linha de conta que a largura mínima da
alça do soutien é 3 cm.

8. Fixação
a) Cinto para o ombro
O comprimento do cinto é medido de acordo com
o método V1 ou V2 - considere a circunferência
diagonal em volta do tórax
b) Cobertura anatómica do ombro
A cobertura anatómica do ombro deve ser medida
da prega axilar anterior para a posterior, pelo lado
externo do braço

A medi utiliza o método de medição previsto pelas directrizes da Academia Federal de Tecnologia Ortopédica de Dortmund.
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Formulário de fabrico por medida - Mangas e luvas de malha plana
Encomendas para: encomendar.medi@medibayreuth.pt ou fax no. 21 847 0833
¨ Orçamento

¨ Encomenda

Nome do cliente: _________________________________________________
N.º de cliente: _______________________ Morada de entrega: ____________
Paciente (apenas 1º e último nome): ___________________________________

Carimbo:

Prazo de entrega: ____________________

Assinatura: ________________________________

mediven® mangas e luvas de compressão de malha plana com costura

LUVA

Comprimentos
dedos :
Circunferências
Seção de mão –
dedos:
Circunferências c
Z = distal / topo
e comprimentos l
X = proximal/base

5

4

3

2

1

l XZ

l XZ

l XZ

l XZ

l XZ

cZ

cZ

cX

cZ

cX
3
4

Circunferências mão:
Sem
tensão

Data da encomenda: __________

5

MANGA
Manga
de braço –
Circunferências
Circunferências
c
do braços
e comprimentos l

cZ

cX

cZ

cX

________________________________

l G1H
Alturas
braço

cX

2

Com
tensão

Sem
tensão

Com
tensão

Cin

to p

ara

om

bro

1

Alturas mao

Modelo

Compressão CCL 1 2 3

¨ mediven esprit
Luva
¨ mediven 550 braço Manga

Cores Standard

¨ ¨ ¨ ¨ Caramelo
¨ ¨ ¨ ¨ Caxemira
¨ Areia
¨ Preto

Cores de coleção*
¨ Aqua
¨ Antracite
¨ medi Magenta
¨ Mint-green
¨ Blue-Jeans

Quantidade
¨ Azul navy
¨ Moss-green
¨ Cherry-red
¨ Coral

Variantes

Remate standard
(proximal)

Luva
¨ AC1

a direito (menor
compressão 2 cm)

¨ Inclinação ligeira

¨ Inclinação
acentuada

Posição

¨ AD / AE

Inclinação ligeira

¨ Inclinação acentuada

¨ a direito

Manga
¨ CD / CE / CF / CG Inclinação ligeira

¨ Inclinação acentuada

¨ a direito

¨ ao longo do bordo
oblíquo
¨ na palma da mão

¨ AF / AG (1 peça)

¨ Inclinação acentuada

¨ a direito

Inclinação ligeira

Outros acessórios

Remate variável

Fixação
¨
¨
¨
¨

Banda de fixação em silicone ¨ estreita 2,5 cm ¨ larga 5 cm
Banda de fixação bordada (5 cm)
Banda de fixação perfilada (5 cm)
Banda de fixação sensitive (5 cm)

Perímetro

unidades _____

Lado / Opções
¨ esquerdo
¨ direito
¨ dedos abertos
¨ dedos fechados

Pontos anti
Peça de banda de silicone deslizantes
Standard Por medida

Tamanho único

¨ 5 x 5 cm ¨____cm

¨ 6 x 4,5

¨ 5 x5 cm ¨____cm

¨ 6 x 4,5

¨ almofada linfática ¨ almofada ¨ Bolso
(Especifique / desenhe a posição exata)
Padrões**:

¨ Live Laugh Love

¨ Timeless

¨ Sportive

Pedidos especiais
cm

¨ Com cinto para ombro K
¨ Com fixação no sutiã (largura mínima: 3 cm)
Largura do cinto: ¨ 2,5 cm ¨ 5 cm Largura da alça do sutiã
cm
¨ Cobertura do ombro standard
¨ Cobertura de ombro anatómica

cm

Ângulos na zona do cotovelo
¨ 160° (standard)

¨ 150°

¨ 135°

¨ zona funcional de flexão no cotovelo
* Prazo de entrega até 10 dias úteis
** Para todas as cores standard e de coleção!

Os dados dos pacientes serão mantidos confidenciais sob as diretrizes de segurança de dados pessoais.

circaid® Compressão ajustável –
Como medir corretamente
• Meça o comprimento do braço do paciente com o braço esticado e as circunferências
quando o membro estiver com o volume mais reduzido
• A fim de garantir um ajuste adequado do dispositivo, mantenha a posição do braço
durante a medição
O comprimento do circaid juxtafit essentials braço (medido medialmente) é determinado a partir do
comprimento do pulso até à axila. Na parte superior do dispositivo, encontra-se incorporada uma elevação
lateral, além de uma curva de 10° no cotovelo. O circaid juxtafit essentials braço vem com um circaid cover
up (será um cover up preto se não for selecionada nenhuma cor).
Medições de comprimento
l3

l2

l4

l5
l1
l 10

l6

l9
l8

l7

3

cz

cz
5
cz

cx

1

cx

cx

cx

Medições de circunferência
Faça as medições sem tensão

2

cz

4

cz

cA
cB

cC
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• Medições l 1 – l 5
Comprimento do dedo a partir da base até ao ponto
onde a luva deve terminar
• Medida l 6
Medida da base do dedo indicador até à base
polegar
• Medida l 7
Medida da base do dedo indicador (o mesmo que l 6)
até à base da palma
• Medida l 8
Medida a partir do espaço interdigital entre o dedo
anelar e dedo mínimo até à base da palma
• Medida l 9
Medida da largura da palma da mão a partir do
espaço interdigital do polegar até à outra
extremidade da palma da mão.
• Medida l 10
Largura da palma da mão medida a partir da base do
dedo mínimo.

cx

• Medições 1 c Z – 5 c Z
A circunferência do ponto onde a luva deve terminar;
normalmente, a articulação interfalângica distal
(DIP, Distal Interphalangeal)
• Medições 1 c X – 5 c X
A circunferência de cada dedo na articulação
interfalângica proximal (PIP, Proximal Interphalangeal) ou, se a base do dedo for maior do que a PIP,
por favor, utilize as medidas maiores
• Medida c A
Circunferência da palma da mão medida a partir da
base do dedo mínimo.
• Medida c B
Circunferência da palma da mão medida a partir do
espaço interdigital do polegar
• Medida c C
Circunferência do pulso

¨ Orçamento
¨ 1.ª encomenda
¨ Nova encomenda

Fabricos por medida - Braço e Mão

Encomendas para: encomendar.medi@medibayreuth.pt ou fax no. 21 847 0833

Nome do cliente

N.º de cliente

Endereço de entrega

Paciente (1ª e último nome):

Data do pedido

Medições efetuadas por

N.º tel.

Endereço de e-mail

Carimbo / assinatura

Por favor, efetue as medições sem tensão!

Medida do braço

Medida do braço

Circunferências

Comprimentos

Esquerda em cm

Direita em cm

55

Por favor,
mantenha o
braço esticado.

50

circaid® juxtafit® essentials arm (braço) fabrico por medida

Esquerda em cm

Direita em cm

Meça o comprimento no interior do
braço (do pulso até à dobra do cotovelo
e do pulso até à axila).

45

lC–G

40
35
30

lC – G

lC–E

25

Medições devem
ser feitas a cada
5 cm a partir do
ponto de partida
cC (C).

20
15

cC

cC

10
05

lC – E

lC – E

cB

cB

c C Pulso
c B Palma

Medida da mão

Medida da mão

Circunferências

Comprimentos

Esquerda em cm

Direita em cm

1cZ

4

2cZ

5

3cZ

cZ

cZ

cZ

cX

42
5

cZ

4cZ
5cZ

Esquerda em cm

3

cX

1c X
2c X
3c X

ccZZ

cX
cX
cX cX
cA
cB

3

l1
2

cZ

cZ

cX

1

cZ

cA
cX
cB

cX
cZ

ll24

l3

c5xl 2

l5

l 10
l9

l6

cX

cC

l6 l1
l 10

l8

l8

l 10

c C Pulso

Opções fabricos por medida

circaid cover up
Esquerda Quantidade Direita Quantidade Opções de cor

¨ Manga

¨

________

¨

________

¨ rosa

¨ luva
¨ luva com faixa nas costas da mão

¨

________

¨

________

¨

________

¨ bege

¨

________

¨ preto

¨ luva com palma aberta

¨

________

¨

________

¨ luva com faixa nas costas da mão e palma aberta
¨ faixa dorsal para a mão (apenas tamanhos standard)

¨

________

¨

________

¨

________

¨

________

¨

________

¨

________

circaid graduate

c
l6

l1

l9
l7

l9

c B Palma

c

c5x

l5

l8

¨ manga com cobertura da mão

l5

l4

1

5c X

circaid juxtafit essentials arm (braço)

l3

l3

l7

cC

l4

l2

4c X

cA

Direita em cm

Os dados dos pacientes serão mantidos
confidenciais sob as diretrizes de segurança
de dados pessoais.

l7

circaid® Compressão ajustável –
Como medir corretamente
• A medição deve ser efetuada quando o membro estiver com o volume mais reduzido
• Se possível, a medição deve ser feita com o paciente em pé
• Para garantir um ajuste adequado, a posição deve ser mantida durante todo o tempo em que
efetuam as medidas.
Medições de comprimento
As medidas começam no maléolo
l mal. –
virilha

l mal. – E

l mal. – K

l mal. –
sulco do
joelho
l mal.
lA–Y

l P2
lA

cE

cY
cA

120 • catálogo de produtos medi

c mall.

• Medida l mal. – sulco do joelho
Comprimento medial desde o centro do maléolo até
ao sulco do joelho (a medida do l mal. – sulco do joelho
é onde o dispositivo, normalmente, irá começar e
terminar)
• Medida l mal. – E
Comprimento lateral desde o centro do maléolo até ao
centro da rótula
• Medida l mal. – virilha
Comprimento medial desde o centro do maléolo até,
3 cm abaixo da virilha para que o dispositivo não
cause desconforto (a medida l mal. – virilha é onde o
dispositivo, normalmente, irá começar e terminar)
• Medida l mal. – K
Comprimento lateral desde o centro do maléolo até à
dobra dos glúteos
• Medida l mal.
Comprimento do chão até ao centro do maléolo
• Medida l A – Y
Comprimento desde a base do dedo grande até ao
ponto em que o pé se encontra com o tornozelo
• Medida l A
Comprimento desde a base dos dedos do pé até à parte
de trás do calcanhar
• Medida l P2
Comprimento de maléolo a maléolo, passando sob o
calcanhar
Medições de circunferência
• Faça as medições sem tensão
• As medições devem ser feitas a cada 5 cm do ponto
de partida no centro do maléolo
• Ponto de medição c mal.
Centro do maléolo
• Ponto de medição c E
Circunferência na rótula
• Ponto de medição c Y
Circunferência em torno do calcanhar no ponto onde o
pé se encontra com o tornozelo
• Ponto de medição c H
Circunferência do arco
• Ponto de medição c A
Circunferência na base dos dedos do pé

Formulário Fabrico por medida - Perna

¨ Orçamento
¨ 1ª encomenda
¨ Nova encomenda

Encomendas para: encomendar.medi@medibayreuth.pt ou fax no. 21 847 0833

Nome do cliente

Nº de Cliente.

Morada de entrega

Paciente (1º e último nome):

Data da encomenda

Medidas efetuadas por

Telefone

Email

carimbo / assinatura

Por favor efetue as medidas sem tensão

Medidas Perna

Medidas Perna

Circunferências

Comprimentos

Esquerda em cm Direita em cm

Esquerda em cm Direita em cm

85
80

l mall. –
virilha

75
70

mall. –– KK
llmall.

mall. ––
llmall.
virilha
virilha

65
60

Esquerda
Esquerda
em cm
cm
em

Direita
Direita
em cm
cm
em

l mall. – K

mall. –– EE
llmall.

50
45

ccEE

40

centro
centro
da rótula
rótula
da

l mall. – E

30
25

mall.
ccmall.
centro do
do
centro
maléolo
maléolo

20
15

l mall. –
dobra do
joelho

10

Efetuar as medidas a cada 5 cm
a partir do ponto de partida - centro do maléolo

05

c mall.

Medidas do pé

Medidas do pé

Circunferências

Comprimentos

Esquerda em cm Direita em cm

Esquerda em cm Direita em cm

c mall.

cA

l P2

c mall.

cH

cY
cH

dojoelho
joelho
do

ccEE

centro
centro
da rótula
rótula
da

35

mall.––dobra
dobra
llmall.

c mall.

cH

cY

cA

l Pl A2 – Y

l P2:
Comprimento
de maléolo a
maléolo

lA–Y

cA
cY

lA

l A – Y l mall.

lm
lA
lA

Fabrico por medida – opções para a perna
circaid juxtafit premium

l P2

l mall.

Opções para o pé padrão (apenas em separado) circaid cover up

Esquerda Quantidade Direita Quantidade ¨ circaid single band afw

Opções de cor

¨ parte inferior da perna

¨

________

¨

________ ¨ circaid pac band

¨ bege

¨ parte inferior da perna com joelho

¨

________

¨

________ ¨ circaid juxtafit premium interlocking afw

¨ preto

¨ Peça joelho

¨

________

¨

________ ¨ circaid juxtafit premium afw

¨ coxa ¨ sem aumento lateral

¨

________

¨

________

¨ coxa com joelho ¨ sem aumento lateral

¨

________

¨

________ circaid juxtafit premium afw

¨ perna completa ¨ sem aumento lateral

¨

________

¨

________ ¨ 1 peça

¨ bota apenas

¨

________

¨

________

parte inferior da perna ¨ com bota ¨ sem bota

¨

________

¨

________

perna completa

¨

________

¨

________

Fabrico por medida opções para o pé
¨ separado

Notas

circaid graduate

¨ com bota ¨ sem bota

Os dados dos pacientes serão mantidos confidenciais sob as diretrizes de segurança de dados pessoais.
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circaid® juxtafit® fabrico por medida

55
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