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medi World
of Compression
Uma marca forte. Uma gama de produtos
abrangente. Conceitos convincentes.
O medi World of Compression: um conceito
visionário com 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.
As meias de compressão mediven estão
disponíveis em muitas cores e variedades.
Isso permite à medi oferecer a meia
adequada praticamente para todas as
indicações na área da flebologia. Este leque
alargado de produtos ajuda a que os clientes
gostem de usar as meias, 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
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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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.
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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, apoios
e braçadeiras para o tratamento conservativo 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 inelásticos
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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Benefícios e
ícones dos produtos
Os artigos de compressão mediven têm
características garantidas para o impressionar a
si e aos seus clientes.
• Produtos excelentes à medida dos requisitos do seu
cliente. Tudo isso graças a soluções ímpares e a
conceitos inovadores.
• As mais recentes tecnologias de material ajudam na
adesão por parte do doente, favorecendo a
durabilidade dos artigos. As características que mais
se destacam incluem a reduzida absorção da
humidade, a inalteração da elasticidade e a elevada
resistência a óleos, gorduras e desodorizantes.
• As nossas equipas especializadas e prestáveis do
serviço de assistência ao cliente e de entrega rápida
estão ao seu dispôr.
• Maior segurança na entrega e maior confiança ao
lidar com os pacientes – mesmo naqueles casos cuja
adaptação é difícil.

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 mín. 49.0
Compressão em kPa mín. 6.50

medi compression
Produtos com efeitos funcionais profundos para o seu bem-estar.

A medi compression identifica produtos selecionados de alta tecnologia da
medi nos setores da medicina, estilo de vida e desporto. A medi representa
mais de seis décadas de experiência na investigação e desenvolvimento de
produtos de compressão – made in Germany.
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Soft Elastic

Variety

Soft Elastic
A técnica aplicada na tecelagem
aumenta o conforto e dá uma
maior sensação de
liberdade aos dedos e menor
pressão na área anterior do pé, nas
meias com biqueira fechada.
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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Flebologia

Flebologia
A sua meia de compressão medi é a entrada ideal no
mundo da saúde venosa. É a forma básica da terapia
para doentes com distúrbios venosos. Em
combinação com um estilo de vida saudável, cada vez
mais consciente do estado das suas veias, pode
retardar a evolução de doenças venosas ou mesmo
evitá-las por completo. Em breve, notará que as suas
meias de compressão mediven lhe fazem bem e
aumentam o seu bem-estar, o que melhora a sua
qualidade de vida.
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Flebologia

mediven®
A marca da terapia venosa e do edema.
A medi pensa na saúde venosa de forma integral.
Os seus clientes podem, por isso, confiar nos produtos
mediven; foram feitos para se adaptarem da
melhor maneira e garantirem, assim, um
tratamento bem sucedido.
Temos a meia de compressão certa para cada
indicação. As meias mediven são produzidas com alta
tecnologia, para o máximo conforto de utilização, e
com propriedades que causam bem-estar.
Isso é, de longe, a forma mais confortável de
conseguir a eficácia medicinal. Além disso, a vasta
gama de acessórios tornam o tratamento ainda
mais completo.
A qualidade de topo que a marca medi cria tem algo
de especial: o factor do conceito medi.
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Tudo o que vê é beleza. A saúde das suas pernas
mais elegantes do que nunca.

Compressão

CCL 1, 2
Vantagens do produto
A meia elegante em muitas cores
e estilos em voga.

Vantagens para si
• Conquiste novos clientes com a combinação de
moda e eficácia medicinal
• Melhore a sua imagem como consultor de moda na
terapia de compressão
• Ofereça aos seus clientes as funcionalidades
especiais de uma ampla paleta de cores e melhore as
suas vendas
Vantagens para os seus clientes
• O fio elástico patenteado garante o pleno efeito de
compressão medicinal com uma sensação de menor
pressão
• Ajuste perfeito e excelente conforto de utilização
(1º lugar no estudo ECOM *)
• A mais moderna escolha de cores para quem
acompanha as últimas tendências
• Com medi Compression, os seus clientes sentirse-ão certamente confortáveis com o vestuário de
compressão
• Atraentes bandas de fixação para meias até à coxa
Vantagens adicionais
• Dermatologicamente testadas – adequadas para
pele sensível / atópica**
• Soft Elastic garante maior liberdade para os dedos
do pé
• A pele mantém-se confortável todo o ano, com
Clima Comfort (testado por IFTH ***)
• Clima Fresh – pés sempre frescos
• Extremamente agradável para a pele – qualidade
testada conforme o padrão Oeko-Tex 100
*	cf. Elste F. (Deutsches Zentrum für Medizinmarketing, Duale
Hochschule Baden-Württemberg), ECOM Studie. Frankfurt am Main,
2012.
**	cf. Ben Ammar, F. (Dermscan): Clinical evaluation of the skin
compatibility of a medical device - application testing realized under
dermatological control, Tunis 2012/2013.
***	c f. Institut Francais du textile et de l'habillement (IFTH), Clima
Comfort Test. Villeneuve-d'Ascq, 2010.

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Soft Elastic

Variety

Cores
O artigo está disponível nas
seguintes cores.
S = Standard
M = Fabrico por medida
Estão disponíveis cores de coleção
da tendência da moda

S+M

S+M

S+M

S+M

S+M

S+M

Bege

Branco

Caramelo

Areia

Preto

Montana

S+M

S+M

Siena

Moonlight
blue

S+M

Diamante

S+M
S+M

Antracite

medi
Magenta

medi Magenta: Até 10 dias para entrega
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Flebologia

mediven elegance®

mediven elegance®
Tudo o que vê é beleza. A saúde das suas pernas
mais elegantes do que nunca.
Indicações
• Insuficiência venosa crónica, estadio I e II: com
tendência ligeira a moderada para formação de
edema.
• Doenças venosas inflamatórias (tromboflebite
superficial, varicoflebite) com tendência ligeira para
formação de edema.
• Varicose na gravidez com tendência ligeira a
moderada para formação de edema.
• Varicose primária e secundária, com tendência
ligeira a moderada para formação de edema (apenas
recomendadas em alguns casos).
• Profilaxia da trombose para pacientes com
mobilidade.
• Após escleroterapia / cirurgia das veias varicosas.

Meia até à coxa (AG) com biqueira fechada

Collant (AT)

Banda de fixação sensitive

Meia até ao joelho (AD) com cós macio
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Modelos

AD

AD curta

AG

AG curta

AG / TBp

AG curta / TBp

até ao joelho

até ao joelho
curta

coxa

coxa curta

coxa com
banda
de fixação

coxa curta com
banda
de fixação

Classe 1

Artigo n.º

0140x11–7

0147x11–7

0160x11–7

0150x11–7

016Hx11–7

015Hx11–7

Classe 2

Artigo n.º

0240x11–7

0247x11–7

0260x11–7

0250x11–7

026Hx11–7

025Hx11–7

AT

AT curta

AT / U

AT / U curta

collant

collant curto

collant de
gravidez

collant de
gravidez curto

Modelos

Classe 1

Artigo n.º

0110x11–7

0117x11–7

0120x11–7

0127x11–7

Classe 2

Artigo n.º

0210x11–7

0217x11–7

0220x11–7

0227x11–7
Consulte, p.f., a tabela de medidas no final do catálogo

Modelos standard
Tamanhos standard

Tamanhos I – VII
Altura normal e curta
Banda de fixação normal e larga

Fabrico por medida

Disponível

Versões especiais

Disponível, v. pág. 42

Cós

AD, cós em malha
AF e AG, cós em malha,
banda de fixação platinum, banda de fixação
simples, banda de fixação extra, banda de
fixação sensitive

Secção anca

Entretela comfort AT
Secção anca c/ opção maxi
Tamanhos I – III, entretela estreita na parte de
trás, até à cintura
Tamanhos IV – VII, entretela larga na parte de
trás, até à cintura
AT / U com bolsa p/ a barriga

Biqueira

Com biqueira aberta ou fechada
Tamanho de pé universal, tamanhos do calçado
36 – 43

Composição do material
Elastano (EL)

Poliamida (PA)

CCL 1

34%

66%

CCL 2

39%

61%

Instruções de lavagem
Lavar e usar     
Indicadas para as máquinas de lavar e de secar
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Flebologia

mediven elegance
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A meia de compressão elegante.
Vantagens para si
• A conquista do prémio de design de produto iF 2011
constitui uma vantagem adicional de vendas
• Os clientes estão satisfeitos e ficarão fidelizados,
graças a um ajuste perfeito da meia e à facilidade de
calçar e descalçar
• Cumpre um leque alargado de desejos dos clientes
com cores clássicas e modernas – cinzento,
azul escuro, castanho e preto

Compressão

CCL 1, 2
Vantagens do produto
A meia para homem com
desenho na moda "Business Rib".

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Vantagens para os seus clientes
• Compressão constante durante todo o dia
• Sinta-se bem com o ajuste perfeito e a facilidade de
manusear, graças à biqueira anatómica com
marcações do pé direito e esquerdo
• Faça furor com o design canelado 'Business Rib' e a
seleção de cores
Vantagens adicionais
• Cós extremamente macios e extra largos para a
melhor sensação e ajuste possíveis
• A pele mantém-se confortável todo o ano com Clima
Comfort (testado por IFTH)
• Clima Fresh em toda a perna, para uma sensação de
frescura durante todo o dia
• Extremamente agradável para a pele – qualidade
testada conforme o padrão Oeko-Tex 100

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

S

S

Preto

Azul
Castanho marinho
S

S

Cinzento
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Flebologia

mediven®
for men

mediven®
for men
A meia de compressão elegante.
Indicações
• Doenças venosas inflamatórias (tromboflebite
superficial, varicoflebite) com tendência para edema
ligeiro a moderado
• Varicose primária e secundária com tendência para
edema ligeiro
• Insuficiência venosa crónica, estadio I: com
tendência para edema ligeiro a grave
• Estadio II: atrofia branca, dermatosclerose com
tendência para edema ligeiro a moderado
• Estadio III: úlceras venosas ligeiras das pernas com
tendência para edema ligeiro

Meia até ao joelho (AD)

Cós confortável extra largo

Pé anatomicamente concebido,
com lado esquerdo e direito
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Modelos

AD

AD curta

até ao joelho

até ao joelho
curta

Classe 1

Artigo n.º

3A40x11–7

3A47x11–7

Classe 2

Artigo n.º

3B40x11–7

3B47x11–7

Flebologia

mediven for men

Consulte, p.f., a tabela de medidas no final do catálogo

Modelos standard
Tamanhos standard

Tamanhos I – VII
Altura normal e curta

Versões especiais

Não disponível

Cós

AD, cós em malha

Biqueira

Biqueira fechada
Tamanhos do calçado 39 – 46

Composição do material
Elastano (EL)

Poliamida (PA)

CCL 1

23%

77%

CCL 2

29%

71%

Instruções de lavagem
Lavar e usar     
Indicadas para as máquinas de lavar e de secar
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A meia de compressão robusta, para situações
exigentes.
Vantagens para si
• Para convencer um grupo-alvo de homens
fisicamente ativos que procuram meias de
compressão discretas e robustas
• Vantagem de vendas extra, devido à técnica de
tecelagem única
• Melhor classificação em categorias como aspeto
discreto, toque macio e conforto de utilização no
estudo iCONSULT*
• A conquista do prémio de design de produto iF 2013
constitui uma vantagem adicional de vendas

Compressão

CCL 1, 2
Vantagens do produto
Apoio eficaz em
todas as actividades.

Clima Comfort

Perfect Fit

Vantagens para os seus clientes
• Alívio da pressão graças à costura que não se sente
nos dedos do pé
• Adequada para todos os dias, graças ao material
robusto e resistente
• Incrivelmente macia com a sua sola desportiva e
confortável, assim como um cós largo.
Vantagens adicionais
• Calcanhar forte e baixo para maior conforto e ajuste
como uma segunda pele
• A pele mantém-se confortável todo o ano com Clima
Comfort (testado por IFTH)
• Extremamente agradável para a pele – qualidade
testada conforme o padrão Oeko-Tex 100

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

S

Azul
Castanho marinho

S

S

S

S

Preto

*	cf. iCONSULT Forschung & Consulting GmbH, Usage & Attitude-Studie
Venenbeschwerden. München, 2011.
Cinzento

Branco

catálogo de produtos medi • Flebologia • 25

Flebologia

mediven active®

mediven active®
A meia de compressão robusta, para situações
exigentes.
Indicações
• Doenças venosas inflamatórias (tromboflebite
superficial, varicoflebite) com tendência ligeira a
moderada para formação de edema
• Varicose primária e secundária, com tendência
ligeira a moderada para formação de edema
• Insuficiência venosa crónica estadio I e II
Meia até ao joelho (AD)

Costura que não se sente nos dedos dos pés

Sola confortável
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Modelos

AD

AD curta

até ao joelho

até ao joelho
curta

Classe 1

Artigo n.º

3540x11–7

3547x11–7

Classe 2

Artigo n.º

3640x11–7

3647x11–7

Flebologia

mediven active

Consulte, p.f., a tabela de medidas no final do catálogo

Modelos standard
Tamanhos standard

Tamanhos I – VII
Altura normal e curta

Modelos especiais

Não disponível

Cós

AD, cós em malha

Biqueira

Biqueira fechada
Tamanhos do calçado 38 – 48

Composição do material
Elastano (EL)

Poliamida (PA)

CCL 1

10%

90%

CCL 2

11%

89%

Instruções de lavagem
Lavar e usar     
Indicadas para as máquinas de lavar e de secar
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A face mais macia da compressão.
Vantagens para si
• Adesão acrescida do cliente graças à malha
extremamente macia e à facilidade ao calçar e
descalçar. Utilização extremamente agradável como
forte argumento de vendas
• Maior satisfação do cliente devido à sola confortável
de malha dupla
Vantagens para os seus clientes
• Conforto ideal graças ao tecido extremamente
macio
• Fácil manuseamento ao calçar e descalçar
diariamente
• Contém lanolina* para proteção cutânea eficaz
• Silhueta perfeita com o topo da cueca comfort
moldado
Vantagens adicionais
• Entretela elástica comfort para um conforto extra
• A pele mantém-se confortável todo o ano com Clima
Comfort (testado por IFTH)
• Clima Fresh – pés sempre frescos
• Extremamente agradável para a pele – qualidade
testada conforme o padrão Oeko-Tex 100

Compressão

CCL 1, 2
Vantagens do produto
Manuseamento confortável
ao calçar e descalçar.

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Cores
O artigo está disponível nas
seguintes cores.
S = Standard
M = Fabrico por medida
Estão disponíveis cores de coleção
da moda

S+M

Preto

S+M

S+M

Caramelo Areia

* Substância natural para o tratamento da pele seca e áspera, possuindo muitas aplicações,
por exemplo, no cuidado do bebé e da criança. A ação protetora permanece mesmo após 		
100 lavagens.
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Flebologia

mediven®
comfort

mediven®
comfort
A face mais macia da compressão.
Indicações
• Após escleroterapia / cirurgia
• Doenças venosas inflamatórias (tromboflebite
superficial, varicoflebite) com tendência para edema
ligeiro
• Insuficiência venosa crónica estadio I, II (atrofia
branca, dermatosclerose) e III (ulcus cruris venosum),
com ulceração menor e tendência para edema
ligeiro
• Para a profilaxia da trombose em pacientes com
mobilidade
• Veias varicosas durante a gravidez

Cueca comfort

Sola confortável de malha dupla

Banda de fixação simples
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Modelos

biqueira
aberta

AD

AD curta

AG / NoB

AG / NoB curta

AT

AT curta

até ao joelho

até ao joelho
curta

coxa com
banda de
fixação

coxa curta com
banda de
fixação

collant

collant curto

Classe 1 Artigo n.º

Z540x01–7

Z547x01–7

Z569x01–7

Z559x01–7

Z510x01–7

Z517x01–7

Classe 2 Artigo n.º

Z640x01–7

Z647x01–7

Z669x01–7

Z659x01–7

Z610x01–7

Z617x01–7

AD

AD curta

AG / NoB

AG / NoB curta

AT

AT curta

até ao joelho

até ao joelho
curta

coxa com banda coxa curta com
de fixação
banda de
fixação

collant

collant curto

Classe 1 Artigo n.º

Z540x11–7

Z540x11–7

Z569x11–7

Z559x11–7

Z510x11–7

Z517x11–7

Classe 2 Artigo n.º

Z640x11–7

Z640x11–7

Z669x11–7

Z659x11–7

Z610x11–7

Z617x11–7

Modelos

biqueira
fechada

Consulte, p.f., a tabela de medidas no final do catálogo

Modelos standard
Tamanhos standard

Tamanhos I – VII
Altura normal e curta
Banda de fixação normal e larga

Fabrico por medida

Disponível

Modelos especiais

Disponível, v. pág. 42

Cós

AD, cós em malha
AG, banda de fixação simples

Secção anca

Entretela comfort AT

Biqueira

Com biqueira aberta ou fechada
Tamanho de pé universal, tamanhos do calçado
36 – 43

Composição do material
Elastano (EL)

Poliamida (PA)

CCL 1

32%

68%

CCL 2

35%

65%

Instruções de lavagem
Lavar e usar     
Indicadas para as máquinas de lavar e de secar
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Flebologia

mediven comfort
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A meia de confiança para todos os dias.
Os seus benefícios:
• Terapia de confiança para um abrangente grupo
alvo e para inúmeras indicações
• Satisfação das necessidades individuais de cada
paciente, devido ao vasto leque de modelos. Ideais
para coxas largas e sensíveis
Benefícios para seus clientes
• Sola reforçada e ajuste perfeito devido à nova forma
em "Y" no calcanhar, biqueira otimizada e cós
superior mais confortável
• Tão versátil como as necessidades dos seus clientes
• Excelente durabilidade devido ao material resistente
Benefícios adicionais
• Cueca maxi disponível em versão standard
• Dermatologicamente testada*, provou ser
confortável até nos doentes com pele sensível ou
tendência a reações alérgicas
• Efeito antibacteriano em toda a perna com o
sistema Clima Fresh
• Quatro opções de bandas de fixação para cada
necessidade individual

Compressão

CCL 1, 2, 3
Vantagens do produto
A meia de confiança para todos
os dias.

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Cores
O artigo está disponível nas
seguintes cores.
S = Standard
M = Fabrico por medida
Estão disponíveis cores de coleção
da moda

S+M

Bege

S+M

Caramelo

S+M

Preto
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Flebologia

mediven plus®

mediven plus®
A meia de confiança para todos os dias.
Indicações *
• Após escleroterapia / cirurgia
• Varicoses na gravidez com tendência para edema
ligeiro a grave
• Doença venosa inflamatória (tromboflebite
superficial, varicoflebite) com tendência para edema
ligeiro a moderado
• Profilaxia da trombose para pacientes ativos
• Varicoses primárias e secundárias, com ligeira
tendência para edema grave
• Insuficiência venosa crónica, estadio I a III, com
tendência para edema ligeiro a grave / CEAP
-classificação C1 a C5
• Trombose venosa profunda, síndrome póstrombótica com tendência para edema ligeiro

Meia até ao joelho

* A escolha da meia compressão ideal, depende das indicações e necessidades 		
individuais de cada paciente.

Calcanhar e sola do pé reforçados

Collant com secção cueca maxi, em
versão standard
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Modelos

Classe 1 Artigo n.º

AD

AD curta

AG

até ao
joelho

até ao
coxa
joelho curta

AG curta

AT

coxa curta

collant

4A40x01–7 4A47x01–7 4A60x01–7 4A50x01–7

AT c/ secção
cueca maxi

AT curta

Collant com
cueca maxi

collant curto

4A10x01–7 4AZ0x01-7

4A17x01–7

Classe 2 Artigo n.º

4B40x01–7 4B47x01–7 4B60x01–7 4B50x01–7

4B10x01–7 4BZ0x01-7

4B17x01–7

Classe 3 Artigo n.º

4C40x01–7 4C47x01–7 4C60x01–7 4C50x01–7

4B10x01–7 4CZ0x01-7

4C17x01–7

Modelos

ATE

ATE curta

AT / U

AT / U curta CT

BT

collant de uma perna

collant curto de uma
perna

collant de
gravidez

collant de
gravidez
curto

calção capri

leggings

direita

direita

Fabrico por
medida

Fabrico por
medida

esquerda

esquerda

Classe 1

Artigo n.º

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

4A27x01–7

Classe 2

Artigo n.º

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

4B27x01–7

Classe 3

Artigo n.º

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

4C27x01–7

Modelos

Classe 1 Artigo n.º
Classe 2 Artigo n.º
Classe 3 Artigo n.º

Flebologia

mediven plus

ET

ATH

ATH curta

AG

AG curta

calção
ciclista

collant para
homem

collant para
homem curto

coxa com cinto

coxa com cinto curta

direita

esquerda

direita

esquerda

4A30x01–7

4A37x01–7

4A63x01–7

4A62x01–7

4A53x01–7

4A52x01–7

4B30x01–7

4B37x01–7

4B63x01–7

4B62x01–7

4B53x01–7

4B52x01–7

4C30x01–7

4C37x01–7

4C63x01–7

4C62x01–7

4C53x01–7

4C52x01–7

Fabrico por
medida

Consulte, p.f., a tabela de medidas no final do catálogo
Modelos standard
Tamanhos standard

Tamanhos I – VII
Altura normal e curta
Banda de fixação normal e larga

Fabrico por medida

Disponível

Modelos especiais

Disponível, v. pág. 44

Cós

AD, cós em malha
AF e AG, cós em malha,
banda de fixação simples,
coxa com cinto

Secção anca

Biqueira

Entretela AT, tamanhos I – III, entretela estreita
na parte de trás, até à cintura
tamanhos IV – VII entretela larga na parte de
trás, até à cintura
AT / U com bolsa p/ a barriga
AT / H abertura horizontal
Com biqueira aberta ou fechada
Biqueira fechada para tamanhos do calçado
36 – 43

Composição do material
Elastano (EL)

Poliamida (PA)

CCL 1

25%

75%

CCL 2

31%

69%

CCL 3

37%

63%

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

CCL 2, 3
Vantagens do produto

O modelo de malha circular mais forte.

A meia forte para
indicações graves.

Vantagens para si
• Cuidados seguros e fiáveis, mesmo para indicações
graves
• Terapia fiável para os seus clientes

Clima Fresh

Vantagens para os seus clientes
• Máxima estabilidade de pressão e rigidez (elevada
pressão de trabalho para um efeito funcional
profundo)
• Material sem costura extremamente resistente para
conforto de utilização ideal
Vantagens adicionais
• Cós extremamente macios e extra largos para maior
conforto
• Clima Fresh em toda a perna, para uma sensação de
frescura durante todo o dia
• Extremamente agradável para a pele – qualidade
testada conforme o padrão Oeko-Tex 100

Variety

Perfect Fit

Cores
O artigo está disponível nas
seguintes cores.
S = Standard
M = Fabrico por medida
Estão disponíveis cores de coleção
da moda

S+M

Preto

S+M

Caramelo

catálogo de produtos medi • Flebologia • 37

Flebologia

mediven®
forte

mediven®
forte
O modelo de malha circular mais forte.
Indicações
• Casos de trombose (trombose venosa profunda,
síndrome pós-trombótico) em que existe tendência
para edema moderado a grave
• Varicose na gravidez com tendência para edema
moderado a grave
• Doenças venosas inflamatórias (tromboflebite
superficial, varicoflebite) com tendência para edema
grave
• Insuficiência venosa crónica estadio I, II (atrofia
branca, dermatosclerose) e III (ulcus cruris venosum)
após ulcerações menores e tendência para edema
grave, e após ulcerações recorrentes graves e úlceras
graves das pernas
• Lipoedema, estadio I
• Linfedema, estadio I

Até ao joelho (AD) com biqueira aberta

Meia até à coxa (AG) com biqueira aberta

Biqueira aberta – detalhe
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Modelos

AD

AD curta

AG / NoB

até ao
joelho

até ao
coxa
joelho curta

AG curta / NoB AG

coxa curta

Flebologia

mediven forte
AG curta

coxa com cinto

coxa com cinto curta

direita

direita

esquerda

esquerda

Classe 2 Artigo n.º F240x01–7

F247x01–7

F260x01–7 F250x01–7

F262x01–7 F262x01–7

F253x01–7

F252x01–7

Classe 3 Artigo n.º F340x01–7

F347x01–7

F360x01–7 F350x01–7

F363x01–7 F362x01–7

F353x01–7

F352x01–7

Modelos

AT

ATE

collant

Classe 2 Artigo n.º F210x01–7
Classe 3 Artigo n.º F310x01–7

AT curta

AT / U

BT

CT

ET

ATH

ATH curta

collant de collant
uma perna curto

collant
de
gravidez

leggings

calção
capri

calção
ciclismo

collant
para
homem

collant para
homem curto

F217x01–7
Fabrico por
medida
F317x01–7

Fabrico
por
medida

Fabrico
por
medida

Fabrico
por
medida

Fabrico
por
medida

Fabrico
por
medida

Fabrico por
medida

Consulte, p.f., a tabela de medidas no final do catálogo

Modelos standard
Tamanhos standard

Tamanhos I – VII
Altura normal e curta
Banda de fixação normal e larga

Fabrico por medida

Disponível

Modelos especiais

Disponível, v. pág. 42

Cós

AD, cós em malha
AF e AG, cós em malha,
banda de fixação simples

Secção anca

Entretela AT, tamanhos I – III, entretela estreita
na parte de trás, até à cintura. Tamanhos IV-VII,
entretela larga na parte de trás, até à cintura
AT / U com bolsa p/ a barriga
AT / H abertura horizontal

Biqueira

Biqueira aberta
Dois comprimentos p/ pé fechado:
Pé curto 36 – 38 e normal 39 – 43

Composição do material
Elastano (EL)

Poliamida (PA)

CCL 2

21%

79%

CCL 3

26%

74%

Instruções de lavagem
Lavar e usar     
Indicadas para as máquinas de lavar e de secar
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A solução económica para problemas venosos.
Vantagens para si
• Oferece aos clientes uma alternativa económica
• Oferece a compressão medicinal adequada
Vantagens para os seus clientes
• Combina propriedades de utilização ideais com
compressão medicinal adequada
• A solução económica para uma terapia de
compressão fiável
Vantagens adicionais
• Clima Fresh – pés sempre frescos
• Extremamente agradável para a pele – qualidade
testada conforme o padrão Oeko-Tex 100

Compressão

CCL 1, 2
Vantagens do produto
Meia económica para os
cuidados diários.

Clima Fresh

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

S+M

Preto

S

Bege
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Flebologia

duomed

duomed
A solução económica para problemas venosos.
Indicações
• Após escleroterapia / cirurgia
• Trombose (trombose venosa profunda, síndrome
pós-trombótico) com tendência para edema ligeiro
• Varicose na gravidez com tendência para edema
moderado
• Doenças venosas inflamatórias (tromboflebite
superficial, varicoflebite) com tendência para edema
moderado

Até ao joelho (AD) com biqueira fechada

Meias até à coxa (AG) com biqueira
fechada

Collant (AT) com biqueira aberta
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Modelos

biqueira
aberta

Flebologia

Duomed
AD

AD curta

AG

AG curta

AG / SN

até ao joelho

até ao joelho
curta

coxa

coxa curta

coxa com banda de
fixação

Classe 1

Artigo n.º

V140x02–6

V147x02–6

V160x02–6

V150x02–6

V161x02–6

Classe 2

Artigo n.º

V240x02–6

V247x02–6

V260x02–6

V250x02–6

V261x02–6

AG curta / SN

AT

AT curta

AG

AG curta

collant curto

coxa com cinto

coxa curta com cinto

direita

direita

biqueira
Modelos
aberta

coxa curta com collant
banda de fixação

esquerda

esquerda

Classe 1

Artigo n.º

V151x02–6

V110x02–6

V117x02–6

V163x02–6 V162x02–6 V153x02–6 V152x02–6

Classe 2

Artigo n.º

V251x02–6

V210x02–6

V217x02–6

V263x02–6 V262x02–6 V253x02–6 V252x02–6

Modelos

biqueira
fechada

AD

AD curta

AG

AG curta

AG / SN

até ao joelho

até ao joelho
curta

coxa

coxa curta

coxa com banda de
fixação

Classe 1

Artigo n.º

V140x12–6

V147x12–6

–

–

V161x12–6

Classe 2

Artigo n.º

V240x12–6

V247x12–6

–

–

V261x12–6

Modelos

biqueira
fechada

AG curta / SN

AT

AT curta

coxa curta com collant
banda de fixação

collant curto

Classe 1

Artigo n.º

V151x12–6

V110x12–6

V117x12–6

Classe 2

Artigo n.º

V251x12–6

V210x12–6

V217x12–6
Consulte, p.f., a tabela de medidas no final do catálogo

Modelos standard

Composição do material
Elastano (EL)

Poliamida (PA)

Tamanhos standard

S – XXL

Fabrico por medida

Não disponível

CCL 1

37%

63%

Versões especiais

Não disponível

CCL 2

43%

57%

Cós

–

Secção anca

–

Biqueira

–

Instruções de lavagem
Lavar e usar     
Indicadas para as máquinas de lavar e de secar

catálogo de produtos medi • Flebologia • 43

44 • Flebologia • catálogo de produtos medi

Flebologia

mediven®
Modelos especiais na
gama de malha
circular
As versões especiais são todas as variantes dos
artigos que estão disponíveis para além da gama
standard dos artigos mediven. Esta visão geral dos
produtos oferece a opção certa, para que consiga
manter uma conversação ativa nas suas reuniões de
vendas. As versões especiais de mediven levam em
consideração a especificidade dos pacientes com
doenças venosas e garantem uma utilização
agradável e confortável combinada com um
tratamento mais fácil. A adesão traduz-se em
fidelidade ao tratamento por parte do doente!
Aumente as suas hipóteses de repetir vendas de
sucesso e de assegurar a fidelidade dos clientes por
muito tempo.

catálogo de produtos medi • Flebologia • 45

Modelos especiais na
gama de malha circular
Biqueira aberta
Indicações
• Para utilizadores com tendência a transpirar
• Para utilizadores que usam frequentemente duas meias
• Para utilizadores com diabetes (distúrbios ao nível da
microcirculação)

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Tamanhos

Standard

Standard

Standard

Standard

Fabrico por medida

Standard

Standard

Standard

Standard

Pedidos especiais

Encargos extra

Encargos extra

Encargos extra

Encargos extra

Biqueira fechada
Indicações
• mediven plus: tamanho único do pé
• dois tamanhos do pé para mediven forte
pé pequeno até 23 cm
pé grande a partir de 24 cm

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Fabrico por medida

Standard

Standard

Standard

Sem encargos extra

Pedidos especiais

Encargos extra

Encargos extra

Encargos extra

Encargos extra
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Biqueira macia
Indicações
• Para pacientes com queixas ao nível da hipersensibilidade na
região dos dedos (p. ex., hallux malleus). A biqueira suave não
pressiona os dedos.
• Malha particularmente macia
• Costura lisa e elástica

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Tamanhos standard

Encargos extra

Encargos extra

Encargos extra

Encargos extra

Fabrico por medida

Encargos extra

Encargos extra

Encargos extra

Encargos extra

Pedidos especiais

Encargos extra

Encargos extra

Encargos extra

Encargos extra

Meia para hallux valgus com secção dos
dedos dividida em duas partes
Indicações
• A secção dos dedos bipartida dá aos dedos maior liberdade de
movimento e alivia a pressão na região crítica da planta do pé

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Tamanhos standard

Encargos extra

Encargos extra

–

Encargos extra

Fabrico por medida

Encargos extra

Encargos extra

–

Encargos extra
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Collant com cueca compressiva
Indicações
• Perímetro grande da anca, tecidos conjuntivos frouxos, abdómen
pendente, músculos abdominais débeis, diástase
• Trombose venosa pélvica, linfedema e lipoedema, lipolinfedema

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Tamanhos standard

Encargos extra

Encargos extra

–

–

Fabrico por medida

Encargos extra

Encargos extra

–

Encargos extra

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Encargos extra

Encargos extra

–

–

Cueca mais alta / mais baixa
Indicações para a cueca mais alta
• Nádegas grandes
• Abdómen grande
Indicações para a cueca mais baixa
• Nádegas pequenas

Tamanhos standard
Fabrico por medida

Sem encargos extra

Sem encargos extra

Sem encargos extra

Sem encargos extra

Pedidos especiais

Encargos extra

Encargos extra

–

Encargos extra

mediven comfort

mediven forte

Cueca frente / trás
mais longa / mais curta
Indicações, mais alta à frente ou mais baixa atrás
• Nádegas pequenas, abdómen grande
Indicações, mais baixa à frente ou mais alta atrás
• Nádegas grandes, abdómen pequeno
Nota: Máx. 9 cm mais curta ou mais comprida

mediven elegance

mediven plus

Tamanhos standard

Encargos extra

Encargos extra

–

–

Fabrico por medida

Sem encargos extra

Sem encargos extra

Sem encargos extra

Sem encargos extra

Pedidos especiais

Encargos extra

Encargos extra

–

Encargos extra
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Cueca com gancho aberto
Indicações
• Liberdade de movimentos seriamente limitada
• Pacientes incontinentes
• Pacientes com cateteres fixos
• Micoses ginecológicas

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Tamanhos standard

Encargos extra

Encargos extra

–

–

Fabrico por medida

Sem encargos extra

Sem encargos extra

–

Sem encargos extra

Pedidos especiais

Encargos extra

Encargos extra

–

Encargos extra

Collant com abertura para estoma
Indicações
• Pacientes com estoma
Atenção
• Primeiro ajuste o collant ao paciente, depois faça a marcação do
estoma. Depois envie-nos o collant para que façamos a abertura.
Dessa forma, a abertura para o estoma ficará na posição certa.
• Por favor, preencha o respectivo formulário.

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Tamanhos standard

Encargos extra

Encargos extra

Encargos extra

–

Fabrico por medida

Encargos extra

Encargos extra

Encargos extra

Encargos extra

Pedidos especiais

Encargos extra

Encargos extra

Encargos extra

Encargos extra

Collant de uma perna
Indicações
• Como alternativa a uma meia com cinto ou com banda de
fixação
• Para trombose proximal

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Tamanhos standard

–

Encargos extra

–

–

Fabrico por medida

–

Encargos extra

–

Encargos extra

* Encargos extra com base no produto pretendido.
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Cinto
Indicações
• Coxas cónicas
• Coxas muito flácidas
• Pacientes alérgicos (alternativa à banda de fixação)

mediven elegance

mediven plus*

mediven comfort

mediven forte*

Tamanhos standard

–

Encargos extra

–

Encargos extra

Fabrico por medida

–

Encargos extra

–

Encargos extra

Pedidos especiais

–

Encargos extra

–

Encargos extra

* Encargos extra sempre com base no preço de uma meia AG com cós em malha.

Banda de fixação multifunções, banda de
fixação simples, banda de fixação
bordada, banda de fixação sensitive
disponível para mediven comfort, mediven forte

1.

2.

3.

4.

Indicações
• Fixação atraente e confortável da meia
• Alternativa ao cinto
• Banda de fixação sensitive para pele sensível

Banda de fixação platinum, banda de
fixação sensitive, banda de fixação extra,
banda de fixação simples
disponível para mediven elegance e mediven plus
Banda de fixação platinum: Fixação firme sem aparecer debaixo
da roupa, revestimento platinum de silicone hipoalergénico,
acabamento resistente a desfiamento

1. Banda de fixação simples (NoB)
2. 	Banda de fixação bordada (NoM)
3. 	Banda de fixação multifunções
(MfB)
4. Banda de fixação sensitive (SeB)

1.

2.

3.

4.

Banda de fixação sensitive: Extremamente respirável, design
atrativo para pele particularmente sensível, acabamento
resistente a desfiamento
Banda de fixação extra: Estrutura tecida elegante e moderna
para maior estabilidade, banda de fixação cardada com elevada
respirabilidade
Banda de fixação simples: Design neutro para homens e
mulheres, estrutura tecida para maior estabilidade, elevada
respirabilidade
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1. Banda de fixação platinum
2. Banda de fixação sensitive
3. Banda de fixação extra
4. Banda de fixação simples

Flebologia

Suspensórios para meias
Suspensórios para meias sem banda de fixação, ajustável com
2 ou 4 suspensórios. Para usar com todos os modelos.
• Tamanhos para uma perna:
1 cintura 80 – 90 cm, 2 cintura 95 – 105 cm,
3 cintura 110 – 120 cm
• Tamanhos para as duas pernas:
1 cintura 80 – 90 cm, 2 cintura 95 – 105 cm,
3 cintura 110 – 120 cm
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Flebologia

mediven®
Variantes do gancho
Os ganchos são cosidos na zona da virilha
(entrepernas) dos collants de compressão. As páginas
seguintes dar-lhe-ão uma visão geral das opções de
ganchos standard, pelos quais poderá optar nos
modelos de malha circular. Poderá ainda escolher
outros tipos de gancho, para tamanhos standard e
para fabricos por medida, para dar resposta aos
pacientes com doença venosa, com anatomias
específicas. Além das imagens, a sua descrição
simplifica a correta escolha do gancho. Os collants
com compressão ideal proporcionam conforto
absoluto na secção da anca.
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mediven® Modelos de gancho
Entretela standard

mediven elegance

Gancho de conforto

Tamanhos I – VII
cT 60 – 125
cH 80 – 145

Gancho normal
Abdómen pequeno e nádegas pequenas
Para mulheres com abdómen e nádegas
menos pronunciados

mediven plus

Tamanhos I – III
cT 60 – 95
cH 80 – 110

Tamanhos I – III
cT 60 – 95
cH 80 – 110
Tamanhos IV – VII
cT 80 – 125
cH 100 – 145

Secção anca maxi
Tamanhos I – III
cT 95 – 145
cH 110 – 150

Tamanhos IV – VII
cT 80 – 125
cH 100 – 145
Secção anca
maxi
Tamanhos I – III
cT 95 – 140
cH 110 – 150

Gancho posterior largo
Abdómen grande e nádegas muito grandes
Para mulheres com nádegas pronunciadas,
mas abdómen comparativamente liso

Tamanhos IV – VII
cT 120 – 165
cH 135 – 170

Secção anca
maxi
Tamanhos IV – V
cT 120 – 150
cH 135 – 160

Collant de gravidez
Abdómen em crescimento
Indicado para mulheres grávidas com
perímetros abdominais grandes e em
crescimento

mediven comfort
Tamanhos I – III
cT 60 – 125
cH 80 – 130
Tamanhos IV – VII
cT 60 – 125
cH 80 – 135

Gancho posterior estreito
Abdómen pequeno e nádegas grandes
Para mulheres com nádegas pronunciadas,
mas abdómen relativamente liso

Gancho posterior extra largo
Abdómen muito grande e nádegas
muito grandes
Para mulheres com nádegas e abdómen
pronunciados

mediven forte

Secção anca
maxi
Tamanhos VI – VII
cT 140 – 165
cH 145 – 170
Tamanhos I – VII
cT a partir de 60
cH a partir de 80

Collant para homem, abertura horizontal
Para homem, com abertura frontal

Tamanhos I – VII
cT a partir de 60
cH a partir de 80

Tamanhos I – VII
cT 60 – 125
cH 80 – 145

Gancho de conforto
Modelo standard

frente

Modelo standard
Modelos

mediven elegance, mediven comfort

Tamanhos

I – VII

Fabrico por medida
Modelos

mediven elegance, mediven comfort

Por favor, encomende

“Gancho de conforto”

costas
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Gancho pequeno
Modelo standard
Para mulheres com abdómen e nádegas pequenas.
frente
Modelo standard
Modelos

mediven plus, mediven forte

Tamanhos

I – III

Fabrico por medida
Modelos

mediven plus, mediven forte

Por favor, encomende

Gancho pequeno

costas

Secção maxi da anca
Para mulheres com circunferências grandes de anca e cintura
modelo especial
Modelos

mediven elegance e mediven plus

Tamanhos

Tamanhos I-VII

Por favor, encomende

"Secção maxi da anca"

Gancho posterior estreito, até à cintura
Para mulheres com nádegas grandes e um abdómen
relativamente liso.
Fabrico por medida
Modelos

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

frente

Modelo especial
Modelos

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

Por favor, encomende

Gancho posterior estreito
Também pode ser incorporada no AT / U. Cuidado: será
necessária uma costura atravessada na zona anterior
do gancho.

costas

Gancho frontal estreito, até à cintura
Para mulheres com abdómen grande e nádegas relativamente
planas.
frente

Fabrico por medida
Modelos

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Modelo especial
Modelos

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

Por favor, encomende

Gancho frontal estreito

costas
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Gancho posterior largo, até à cintura
Para mulheres com nádegas bastante mais pronunciadas e, em
contrapartida abdómen liso.
Fabrico por medida
Modelos

frente
mediven elegance, mediven plus, mediven forte,
mediven comfort

Modelo especial
Modelos

mediven elegance, mediven plus, mediven comfort

Por favor, encomende

Gancho posterior largo
Também pode ser incorporada no AT / U.
Cuidado: Será necessária uma costura
atravessada na zona anterior do gancho.

costas

Gancho frontal largo, até à cintura
Para mulheres com abdómen pronunciado e nádegas
relativamente planas.
frente

Fabrico por medida
Modelos

mediven elegance, mediven plus, mediven forte,
mediven comfort

Modelo especial
Modelos

mediven elegance, mediven plus, mediven comfort

Por favor, encomende

Gancho frontal largo

costas

Gancho posterior variável
Para mulheres com cintura estreita, nádegas bastante mais
pronunciadas e, em contrapartida, abdómen liso.
frente

Fabrico por medida
Modelos

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Modelo especial
Modelos

mediven elegance, mediven plus

Por favor, encomende

Gancho posterior variável

costas
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Gancho frontal variável
Indicado para mulheres com cintura estreita, abdómen muito
pronunciado e, em contrapartida, nádegas planas
frente

Fabrico por medida
Modelos

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Modelo especial
Modelos

mediven elegance, mediven plus

Por favor, encomende

Gancho frontal variável

costas

Gancho estreito contínuo
Para mulheres sensíveis à pressão e com nádegas e abdómen
ligeiramente mais largos.
frente

Fabrico por medida
Modelos

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Modelo especial
Modelos

mediven elegance, mediven plus

Por favor, encomende

Gancho estreito contínuo

costas

Gancho contínuo, estreito à frente e largo
atrás
Para mulheres com abdómen grande e nádegas particularmente
pronunciadas.
frente

Fabrico por medida
Modelos

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Modelo especial
Modelos

mediven elegance, mediven plus

Por favor, encomende

Gancho contínuo, estreito à frente e largo atrás

costas
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Gancho contínuo, largo à frente e estreito
atrás
Para mulheres com perímetro abdominal grande e nádegas
particularmente pronunciadas.
frente

Fabrico por medida
Modelos

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Modelo especial
Modelos

mediven elegance, mediven plus

Por favor, encomende

Gancho contínuo, largo à frente e estreito atrás

costas

Gancho contínuo, largo
Para mulheres com abdómen grande e ancas largas.
Fabrico por medida
Modelos

mediven elegance, mediven plus, mediven forte,
mediven comfort

frente

Modelo especial
Modelos

mediven elegance, mediven plus, mediven comfort

Por favor, encomende

Gancho contínuo, largo

costas
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Collant de gravidez AT / U, fechado
Gancho standard
Indicado para mulheres grávidas com perímetros abdominais
grandes e em crescimento.
frente

Modelos standard
Modelos

mediven elegance, mediven plus

Tamanhos

I – VII

Fabrico por medida
Modelos

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Por favor, encomende

"Collant de gravidez AT / U, fechado"
É possível pedir o modelo AT / U com gancho posterior
estreito (n.º 4) ou largo (n.º 6) até à cintura.
Cuidado: Será necessária uma costura
atravessada na zona anterior do gancho.

lado

Collant de gravidez AT / U, aberto
Indicado para mulheres grávidas com perímetros abdominais
grandes e em crescimento e fragilidade à pressão.
Fabrico por medida
Modelos

mediven elegance, mediven plus, mediven forte

frente

Modelo especial
Modelos

mediven elegance, mediven plus

Por favor, encomende

"Collant de gravidez AT / U, aberto"

lado

Gancho para homem com abertura
vertical / horizontal
Para homem, com abertura
Modelo standard

frente

Modelos

mediven plus abertura standard horizontal

Tamanhos

I – VII

Fabrico por medida
Modelos

mediven plus, mediven forte

Por favor, encomende

“Gancho para homem com abertura horizontal” ou
“Gancho para homem com abertura vertical”

costas
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O uso de vestuário de compressão em viagem
pode reduzir o risco de trombose do viajante.*
Vantagens para si
• Aumente as suas vendas, mostrando ao cliente uma
meia para prevenção em viagem
• Complemente a sua gama de produtos para
prevenção da trombose do viajante e ganhe novos
clientes
• Ofereça um produto que foi concebido
especialmente para dar resposta ao grupo-alvo dos
homens, e beneficie do acesso a um potencial de
mercado ainda não explorado
Vantagens para os seus clientes
• A compressão graduada pode reduzir o risco de
trombose durante a viagem*
• Material antiestático com sola reforçada para um
excelente conforto
• O atraente aspeto canelado da medi travel men
assemelha-se a uma meia de homem convencional

Vantagens do produto
Essencial quando viaja. Auxilia a
circulação natural do sangue.

Clima Comfort

Perfect Fit

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

S

Preto

S

Cinzento

Vantagens adicionais
• A pele mantém-se confortável todo o ano com
Clima Comfort (testado por IFTH)
• Com materiais elásticos e que ativam a respiração,
Perfect Fit assegura um conforto de utilização
agradável e um ajuste perfeito
• Extremamente agradável para a pele – qualidade
testada conforme o padrão Oeko-Tex 100

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

medi travel® men
O uso de vestuário de compressão em viagem
pode reduzir o risco de trombose do viajante.*
Uma trombose ocorre quando se formam coágulos
sanguíneos (trombos) nas veias das pernas o que, na
pior das hipóteses, pode obstruir completamente o
vaso e evitar, assim, o refluxo venoso. Se o trombo se
forma nas veias profundas das pernas, existe o perigo
do coágulo se deslocar na corrente sanguínea e de
ficar preso numa artéria no pulmão. Esta é a mais
temida das complicações da trombose, uma embolia
pulmonar.

medi travel men preto

medi travel men cinzento

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

AD

AD curta

até ao joelho

até ao joelho curta

Artigo n.º

preto / T140512–6

preto / T147512–6

Artigo n.º

cinzento / T140212–6

cinzento / T147212–6

Flebologia

medi travel men

Modelos standard
Alturas

2 alturas: 43 – 49 cm, 37 – 42 cm curta

Biqueira

Biqueira fechada

Tamanho do calçado

38 – 48

Tamanhos standard

S – XXL

Perímetro do tornozelo

altura

Tabela de medidas
Perímetro em cm

Perímetro em
polegadas

S

18 – 20

7¼–8

M

20 – 23

8–9

L

23 – 26

9 – 10 ¼

XL

26 – 29

10 ¼ – 11 ½

XXL

29 – 32

Tamanho

11 ½ – 12 ½
tornozelo – b

Composição do material
Elastano (EL)

Poliamida (PA)

10%

90%

Instruções de lavagem
Lavar e usar     
Indicadas para as máquinas de lavar e de secar
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O uso de vestuário de compressão em viagem
pode reduzir o risco de trombose do viajante.*
Vantagens para si
• Aumente as suas vendas, mostrando ao cliente uma
meia para prevenção em viagem
• Complemente a sua gama de produtos para
prevenção da trombose do viajante e ganhe novos
clientes
• Ofereça um produto que foi concebido
especialmente para o grupo-alvo das senhoras
Vantagens para os seus clientes
• A compressão graduada pode reduzir o risco de
trombose durante a viagem*
• Efeito médico para uma maior sensação de
segurança
• A medi travel women tem um design moderno e um
aspeto semelhante ao das meias de senhora semi
transparentes
Vantagens adicionais
• A pele mantém-se confortável todo o ano com Clima
Comfort (testado por IFTH)
• Clima Fresh com efeito antibacteriano evita a
formação de odores
• Extremamente agradável para a pele – qualidade
testada conforme o padrão Oeko-Tex 100

Vantagens do produto
Essencial quando viaja. Auxilia a
circulação natural do sangue.

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

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

S

Preto

S

Powder

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

medi travel® women
O uso de vestuário de compressão em viagem
pode reduzir o risco de trombose do viajante.*
Uma trombose ocorre quando se formam coágulos
sanguíneos (trombos) nas veias das pernas o que, na
pior das hipóteses, pode obstruir completamente o
vaso e evitar, assim, o refluxo venoso. Se o trombo se
forma nas veias profundas das pernas, existe o perigo
do coágulo se deslocar na corrente sanguínea e de
ficar preso numa artéria no pulmão. Esta é a mais
temida das complicações da trombose, uma embolia
pulmonar.

medi travel women preto

medi travel women powder

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

AD

AD curta

até ao joelho

até ao joelho curta

Artigo n.º

preto / T140522–6

preto / T147522–6

Artigo n.º

powder / T140P22–6

powder / T147P22–6

Flebologia

medi travel women

Modelos standard
Alturas

2 alturas: 38 – 44 cm; 34 – 38 cm curta

Biqueira

Biqueira fechada

Tamanho do
calçado

36 – 43

Tamanhos
standard

S – XXL

Perímetro do tornozelo

Altura

Tabela de medidas
Tamanho

Perímetro em cm

Perímetro em polegadas

S

18 – 20

7¼–8

M

20 – 23

8–9

L

23 – 26

9 – 10 ¼

XL

26 – 29

10 ¼ – 11 ½

XXL

29 – 32

11 ½ – 12 ½
tornozelo – b

Composição do material
Elastano (EL)

Poliamida (PA)

25%

75%

Instruções de lavagem
Lavar e usar     
Indicadas para as máquinas de lavar e de secar

catálogo de produtos medi • Flebologia • 67

68 • Flebologia • catálogo de produtos medi

A meia de compressão mais transparente da medi.
Vantagens para si
• Argumento de vendas concreto:
Preferência testada do consumidor nas categorias
transparência, suavidade, regulação da hidratação, e
conforto. Para mais informações, consulte a brochura
código 98E87
• Ofereça aos seus clientes uma solução na moda para a
prevenção de doenças venosas

Compressão

15 – 20 mmHg
20 – 30 mmHg
Vantagens do produto
Meias transparentes para a
prevenção de doenças venosas.

Clima Comfort

Clima Fresh

Vantagens para os seus clientes
• Extremamente transparente, não se distingue das meias
convencionais
• Macia e suave para a pele
Vantagens adicionais
• A pele mantém-se confortável todo o ano com Clima
Comfort
• Clima Fresh – pés sempre frescos
• Extremamente agradável para a pele – qualidade
testada conforme o padrão Oeko-Tex 100

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

S

Preto

S

Natural
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mediven sheer & soft®

mediven sheer & soft®
A meia de compressão mais transparente da medi.
Experimente um avanço maior na terapia de
compressão. mediven sheer & soft eleva o conforto a
um novo patamar. Contudo, estas meias de compressão
são tão transparentes que não se nota que são meias de
compressão medicinal.
Recomendado para:
• Prevenção de pernas pesadas e inchadas
• Telangiectasias
• Veias varicosas reticulares

Banda de fixação atraente

Meia até ao joelho

Collant

Biqueira aberta – detalhe
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Modelos

15 – 20 mmHg

Artigo n.º

20 – 30 mmHg

Artigo n.º

Modelos

AD

AD curta

AG

AG curta

até ao joelho

até ao joelho
curta

coxa com banda
de fixação

coxa curta com
banda de fixação

O140x11–7

O147x11–7

O161x11–7

O151x11–7

O261x11–7

O251x11–7

O240x11–7

O247x11–7

AT

AT curta

collant

collant curto

15 – 20 mmHg

Artigo n.º

O110x11–7

O117x11–7

20 – 30 mmHg

Artigo n.º

O210x11–7

O217x11–7

Modelos standard

Tamanho do calçado

35 – 42

Composição do material
Elastano (EL)

Poliamida (PA)

44%

56%

Instruções de lavagem
Lavar e usar     
Indicadas para as máquinas de lavar e de secar

Circunferência em cm
Tamanho I

II

III

IV

V

VI

VII

cG

42 – 57

45 – 61,5

49 – 66,5

52 – 73

56 – 79

60 – 84,5

64 – 87,5

cD

26 – 33,5

28 – 37

30 – 40

32 – 43

33,5 – 46,5

35,5 – 49,5

37,5 – 52,5

cC

28 – 35,5

30 – 39

32,5 – 42

35 – 45

37 – 48,5

39,5 – 51,5

41,5 – 54,5

cB

18 – 20

20,5 – 22,5

23 – 25

25,5 – 27,5

28 – 30

30,5 – 33

33,5 – 36

Alturas
Até ao joelho curta curta: 34 – 38 cm 		
Até ao joelho normal: 39 – 44 cm 			

Meia até à coxa curta: 62 – 71 cm
Meia até à coxa normal: 72 – 83 cm
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mediven sheer & soft
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Linfologia

Linfologia
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 clinica 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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Linfologia
A malha mediven plana de alta qualidade
oferece-lhe claras vantagens.

Linfologia

As meias mediven estão disponíveis em diferentes
qualidades e variantes. Características únicas:
Existem 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.
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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
• Lipoedema, estadio I
• Edema ligeiro pós-operatório e pós-traumático
• Tratamento de queloides, p. ex., após queimaduras

Compressão

CCL 2
Vantagens do produto

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Anatomic Fit

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

M

Preto

M

M

Caramelo Areia
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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

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

Linfologia

Modelos standard

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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A meia confortável que assenta de forma justa.
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


Compressão

CCL 1, 2, 3
Vantagens do produto

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Indicações
• Linfedema primário e secundário em estadios I e II
• Lipoedema em estadios I e II
• Edema pos-operatório e pos-traumático
• Condições flebológicas grave, com tendência para
edema
• Tratamento de quelóide, p. ex., após queimaduras

Anatomic Fit

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

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

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 6 cores de coleção

M

Preto

S+M

S+M
M

Caramelo Areia

M

Caxemira

Cores standard

M

Azul
marinho

M

M

Antracite

Aqua

M

M

M

medi
Magenta

Mossgreen

Cherryred

Cores de coleção
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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

AT / ATH / ATU

AG
outra opção:
com cinto

Modelos standard

ATE / ATEH

BT / BTH

B1T / B1TH
CT / CTH

ET / ETH
FT / FTH

esquerda
direita

Outras opções

Nota

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

Fabrico por medida

Exclusivamente

Cós

AD, AF, AG oblíquo

Modelo

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

Secção anca

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

Elastano (EL)

Poliamida (PA)

CCL 1

22%

78%

CCL 2

24%

76%

Acabamento oblíquo, biqueira aberta

CCL 3

28%

72%

Biqueira
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Composição do material

A solução económica:
mediven mondi pronta a vestir
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

cD

lD

cC
cB1
cB
cY

Artigo n.º

Linfologia

cE

*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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mediven mondi®
mondi biqueira

Compressão

CCL 1, 2
Vantagens do produto

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 no topo e no cós da biqueira:
- A s costuras passam pelas superfícies
superior e inferior dos dedos dos pés, na
direção da drenagem linfática
- Costuras laterais proporcionam toda a
estabilidade dos 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 AD e AG
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
Biqueira com costura
• Possível tratamento individual se forem
necessárias diferentes classes de compressão
para as pernas e os dedos
• Material antiderrapante

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

S+M

S+M
M

Caramelo Areia

M

Caxemira

Cores standard
Biqueira individual
M

Azul
marinho

M

M

Antracite

Aqua

M

M

M

medi
Magenta

Mossgreen

Cherryred

Cores de coleção

Biqueira com costura

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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Maleável e macia – para edemas até ao
estadio II.
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Máxima estabilidade das paredes das veias e
variedade ilimitada – para edema até estadio III.
Vantagens
• Cuidados adequados para a 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
• Lipoedema em estadios I, II e III
• Elefantíase
• 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 os dedos macios
• Inúmeras variantes e modelos para uso múltiplo
• Variedade em voga: 4 cores standard, 6 cores de
coleção e 3 padrões únicos

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

S+M
M

Caramelo Areia

M

Caxemira

Cores standard

M

Azul
marinho

M

M

Antracite

Aqua

M

M

M

medi
Magenta

Padrões

Stars

Mossgreen

Cherryred

Cores de coleção

Ribs

Pyramids

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

o
As cores de coleçã
o
e os padrões estã
m
disponíveis se
.
custos adicionais
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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

ET / ETH
FT / FTH

esquerda
direita

DF

mediven 550 perna

Secção anca

B1T / B1TH
CT / CTH

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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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.

A solução económica:
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

*coloque no último dígito o nº 04
a 14 para o tamanho

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

Alturas em cm

l D normal 39 – 41

l D curta 37 – 39
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mediven 550 pronto-a-vestir
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mediven® 550
biqueira

Compressão

CCL 1, 2, 3
Vantagens do produto

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 no topo e no cós da biqueira
	- as costuras passam pelas superfícies superior
		 e inferior dos dedos dos pés, na direção da
		 drenagem linfática
- As costuras laterais proporcionam toda a
		 estabilidade dos 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 AD e AG
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
Biqueira com costura
• Possível tratamento individual se forem
necessárias classes de compressão diferentes para
as pernas e os dedos
• Material antiderrapante

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

S+M

S+M
M

Caramelo Areia

M

Caxemira

Cores standard
Biqueira individual

M

Azul
marinho

M

M

Antracite

Aqua

M

M

M

medi
Magenta

Mossgreen

Cherryred

Cores de coleção
Padrões
Biqueira com costura

Versões disponíveis
biqueira
fechada

biqueira
fechada
sem dedo
pequeno

biqueira
aberta

biqueira
aberta sem
dedo
pequeno

Stars

Ribs

Pyramids
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Máxima estabilidade das paredes das veias e
variedade ilimitada – para edema até estadio III.
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mediven esprit®

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.

Vantagens adicionais
• Muitos combinações com opções especiais
• Inúmeras variantes e modelos para uso múltiplo
• Variedade em voga: 3 cores standard, 7 cores de
coleção e 3 padrões únicos
• 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

Perfect Fit

Clima Comfort

Linfologia

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

Variety

Anatomic Fit

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

M

Preto

S+M

S+M
M

Caramelo Areia

Cores standard

M

Azul
marinho

M

M

Antracite

Aqua

M

M

M

medi
Magenta

Mossgreen

Cherryred

Padrões
M

Caxemira

Cores de coleção

Live Laugh Love

Timeless

Sportive

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

o
As cores de coleçã
o
e os padrões estã
disponíveis sem
.
custos adicionais
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mediven esprit®
Confortável e eficaz – para edemas até ao
estadio II.
Indicações
• Linfedema primário e secundário em estadios I e II
• Lipoedema em estadios I e II
• Edema pós-operatório e pós-traumático
• Tratamento de quelóide, p. ex., após queimaduras
Consistência dos tecidos conjuntivos:
Recomendado para tecido conjuntivo normal a mais
firme

Manga AG com luva

Manga CG sem luva e com banda de
fixação

Manga CG e luva com dedos compridos 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, remate
simples sem
luva até D

manga, remate
simples sem
luva até E

Opções de fixação

Banda de fixação

com banda de
fixação
antideslizante
em G1

Cinto para ombro

Linfologia

manga, remate
simples sem
luva até F

Alça do sutiã

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

Luvas AC1
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

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

Nota:

Composição do material
Elastano (EL)

Poliamida (PA)

CCL 1

12%

88%

CCL 2

16%

84%

CCL 3

26%

74%

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

Anelar

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

Mínimo

Comprimento / dedos (cm)
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Tamanhos
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mediven® 550
braço

Compressão

CCL 1, 2, 3
Vantagens do produto

Máxima estabilidade das paredes e variedade
ilimitada – para edema até estadio III.

Vantagens adicionais
• Mais de 2.100 combinações com extras especiais
• Inúmeras variantes e modelos para uso múltiplo
• Variedade em voga: 3 cores standard, 7 cores de
coleção e 3 padrões únicos
• A pele mantém-se confortável todo o ano com Clima
Comfort
• Extremamente agradável para a pele – qualidade
testada conforme o padrão Oeko-Tex 100

Perfect Fit

Clima Comfort

Variety

Linfologia

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

Anatomic Fit

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

M

Preto

S+M

S+M
M

Caramelo Areia

Cores standard

M

Azul
marinho

M

M

Antracite

Aqua

M

M

M

medi
Magenta

Mossgreen

Cherryred

M

Caxemira

Cores de coleção

Padrões

o
As cores de coleçã
o
e os padrões estã
disponíveis sem
is.
encargos adiciona
Live Laugh Love

Timeless

Sportive

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

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

Linfologia

Modelos disponíveis

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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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.
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

Compressão

CCL 1, 2
Vantagens do produto

Perfect Fit

Clima Comfort

Variety

Linfologia

mediven harmony®

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

S

Preto

S+M

S+M
M

Caramelo Areia

* A cor areia só está disponível por encomenda.
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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

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

Extra
larga

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

CCL 1 Art. No.: 2Y41701 – 8
CCL 2 Art. No.: 2Z41701 – 8
CCL 1 Art. No.: 2Y41711 – 8
CCL 2 Art. No.: 2Z41711 – 8

CG 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
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 5 para o preto, 7 para caramelo ou 8 para areia
Manga

Tamanho I

Extra
larga

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

Tamanho II

*Altura curta somente disponível em caramelo

Tamanho III

Tamanho IV

Perímetros (cm)

Normal

Extra larga

Normal

Extra larga

Normal

Extra larga

Normal

Extra larga

cG

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

cF

23,5 – 25,5

25,5 – 28,0

25,0 – 27,5

27,5 – 30,0

27,5 – 30,0

30,0 – 33,0

29,5 – 32,0

32,0 – 35,0

cE

23,0 – 25,0

24,0 – 26,0

24,5 – 26,5

26,5 – 29,0

26,0 – 28,5

28,5 – 31,0

27,5 – 30,0

30,0 – 33,0

cD

22,0 – 24,0

24,0 – 26,0

23,0 – 25,0

25,0 – 27,5

24,0 – 26,0

26,0 – 28,5

25,0 – 27,5

28,0 – 30,5

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

Extra larga

Tamanho VIII***
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 (todos os modelos estão disponíveis em versão standard ou extra larga)

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

c C 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 c X
Topo c Z

7,0
6,0

7,5
6,5

8,0
6,5

8,5
7,0

9,0
7,5

10,0
8,0

Indicador

4,5 – 5,5

Dedo médio

5,5 – 6,5

Indicador

Fundo c X
Topo c Z

6,5
5,0

7,0
5,5

7,5
6,0

8,0
6,0

8,5
6,5

9,5
7,0

Anelar

4,5 – 5,5

Mínimo

3,5 – 4,5

Médio

Fundo c X
Topo c Z

6,5
5,0

7,0
5,5

7,5
6,0

8,0
6,0

8,5
6,5

9,5
7,0

Anelar

Fundo c X
Topo c Z

6,0
5,0

6,5
5,0

7,0
5,5

7,0
5,5

7,5
6,0

9,0
6,5

Mínimo

Fundo c X
Topo c Z

5,5
4,5

6,0
4,5

6,0
5,0

6,5
5,0

7,0
5,5

8,0
6,0

* A medida c C1 é tirada 5 cm acima de c C

cZ

cA

cB

cC

cG
cX
cF
cE

Composição do material - manga
Elastano (EL)

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

cC

cC1

cD

cE

cF

cG

lC

lC1

cC1

lD

lE

lF

lG

H
lG-H

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

G

lAC
lAC1

H
lG-H
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lH
a)

G

V1
V2

b)
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Conselhos ao
usar mangas
Auxiliares para ajudar a vestir e despir as mangas
de compressão.
A manga deve ser vestida gradualmente para que a
malha e, consequentemente a pressão, fique bem
distribuída.
Depois de vestir a manga certifique-se de que:
• Nâo existem pregas nem vincos que actuam como
bandas elásticas e não permitem 0 fluxo livre do
sangue.
• A manga não está excessivamente apertada. Deve ter
uma sensação de firmeza e suporte, mas não deve
sentir dores nem ficar com os dedos roxos.
• A manga não deve ficar larga ou folgada, especialmente perto da mão, porque deste modo não fará
qualquer efeito. Se a manga ficar folgada apenas na
zona perto da mão, poderá inserir uma pequena
almofada entre a manga e as costas da mão. Deverá
ser de espuma de borracha, porque as almofadas de
algodão não funcionam. Também poderá usar uma
luva sem dedos por baixo da sua manga com luva.
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O topo (cós) da manga nunca poderá enrolar porque
irá actuar coma uma banda elástica e causar garrote,
não permitindo o fluxo livre do sangue. Se a manga
ficar demasiado longa tente ajustar a malha ao longo
do braço de forma que fique bem distribuída por todo
a braço e assim ficar com o comprimento adequado.
O uso de pó de talco facilita muito o vestir da manga, principalmente após a lavagem do braço. Alguns
pacientes sentiram desconforto no uso da manga nas
primeiras horas,mas esta sensacão é transitória. É
muito importante a boa higiene da pele. As mangas
e luvas de compressão devem ser retiradas durante a
noite, salvo indicação contrária do seu médico.
Os pacientes devem avisar o seu médico ou
terapeuta, se durante o uso da manga sentirem:
• Dor
• Dedos inchados
• Entorpecimento do braço ou parte do braço
• Alteração da cor da mão ou dedos

Colocação fácil com uma calçadeira para braço

1.
Posicione a calçadeira de forma a
que a zona aberta do semi-círculo
fique voltada para o lado contrário
ao seu.

Linfologia

2.
Agarre a manga pelo cós e enrole-a
à volta do semi-círculo,fazendo-a
deslizar usando as duas mãos.

3.
Deite a calçadeira com a parte
saliente voltada para baixo,
certificando-se que está presa
no tampo da mesa. As marcas do
cotovelo na malha devem ficar
viradas para si.

4.
Enquanto coloca a mão dentro da
manga segure-a cuidadosamente
com a outra mão.

5.
Segurando agora a calçadeira
firmemente com a outra mão,
introduza o braço lentamente.

6.
Finalmente verifique que a manga
está devidamente ajustada ao seu
braço.
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Pequenas mas altamente
eficazes – as almofadas
linfáticas medi
Apoio terapêutico profissional.
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

Com nervuras

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

Modelo
Apresentação

Ref.ª

Com nervuras

Embalagem de 2

7 500 002

Com nervuras

Embalagem de 10

7 500 001

Finamente cardadas

Embalagem de 2

7 500 012

Finamente cardadas

Embalagem de 10

7 500 011

Grosseiramente
cardadas

Embalagem de 2

7 500 022

Grosseiramente
cardadas

Embalagem de 5

7 500 025

Tamanho almofada linfática: 28,5 x 19,5 cm
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Finamente cardadas

Grosseiramente cardadas

Indicações / Modo de colocação

medi almofadas linfáticas,
com nervuras
Ligadura da parte posterior
do pé com ou sem parte dos
dedos (esquerda). Ligadura
do tornozelo com abertura
anatómica no peito do pé (em
baixo).

medi almofadas linfáticas,
finamente cardadas
Para o lado posterior da
mão – os dedos devem ser
ligados primeiro.

medi almofadas linfáticas,
com nervuras /
grosseiramente cardadas
Concebidas especialmente
para o joelho, com uma
abertura para a rótula
(esquerda). Podem ser usadas
tanto para o lipoedema
medial como lateral do joelho
(em baixo).

Linfologia

medi almofadas linfáticas,
com nervuras
A parte posterior da mão e
dos dedos é almofadada,
com canelado individual
entre os dedos. Uma pequena
alça elástica deve então ser
colocada sobre a almofada.

medi almofadas linfáticas,
finamente cardadas
Para descongestionar o tecido
fibroso à volta do cotovelo
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Hospitalar

Hospitalar
O uso de meias anti embolismo mediven oferecem
vantagens clínicas e económicas nos cuidados de
compressão, bem como um vasto leque de artigos
para cuidados em todas as situações do pós-operatório.
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mediven®
thrombexin® 18
Meia de compressão medicinal de
profilaxia da trombose com 18 mmHg
de compressão no tornozelo.
Indicações
• Profilaxia física da trombose para pacientes
imobilizados, no período pré, intra e
pós-operatório
• Puérperas
• Pacientes acamados
• Prevenção de edemas e hematomas
Modo de acção
O pré-requisito para obter a aceleração
profilática e eficaz do fluxo sanguíneo é o
gradiente de pressão correcto, ou seja,
decrescente de distal para proximal. O nosso
conceito experimentado e testado da
tecnologia de elasticidade nos dois sentidos
torna possível proporcionar o nível máximo
de cuidados com a gama mais restrita de
tamanhos de meias, para perímetros até
100 cm na coxa.
Características
• Meia de malha anatómica com um
gradiente de pressão preciso
• Manuseamento simples e que poupa tempo.
Alivia a pressão da equipa de enfermagem e
optimiza os cuidados ao paciente
• Sistema de tamanhos com código de cor
para uma selecção rápida e simples
do tamanho correcto da meia
• Adesão acrescida graças à elevada
elasticidade e à malha especialmente
macia, agradável para a pele e de respiração
activa
• Elevada eficácia graças à múltipla utilização
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Vantagens do produto
mediven thrombexin 18 garante sempre as características ideais de pressão:
a compressão na perna reduz-se continuamente de distal para proximal.
Banda de fixação inteligente
A banda de fixação em silicone,
especialmente desenvolvida, evita
o deslizamento da meia, indicando
de imediado o ajuste correcto na
perna.

Auxiliar para calçar
A inovadora calçadeira medi
Hospital Butler torna o calçar das
meias medicinais para prevenção
da trombose venosa, simples e
fácil, para o pessoal hospitalar e
doentes.

Calcanhar com código de cor
O calcanhar com código de cor,
com superfície interior aveludada,
reduz o perigo de úlceras de pressão,
simplifica a escolha do tamanho e
mostra se o calcanhar assenta
devidamente.
Abertura para inspecção
A inspecção não obstrutiva na sola
do pé permite inspeccionar a
circulação e reduz o perigo de
queda.

Biqueira higiéncia
O fio antibacteriano e antimicótico
usado na zona da biqueira, melhora
a higiene e reduz o risco de infeção.

*M
 edidas de números inteiros
No sentido de facilitar o manuseamento e a legibilidade, todas as medidas são indicadas
em números inteiros de centímetros. Eventuais tamanhos em falta são cobertos por
tolerâncias de medidas e de produção. Aplicam-se as regras internacionalmente
reconhecidas relativas ao arredondamento por defeito ou por excesso (por defeito até
4/10, por excesso até 5/10). Isto já foi levado em consideração pelo fabricante nas fitas
métricas de papel fornecidas.

Até ao joelho (AD)
Tamanho

Medidas do membro inferior* (perímetro em cm)

Código de cor

Tornozelo cB

Barriga da
perna cC

Abaixo do
joelho cD

Coxa cG

Altura AD

Tornozelo

Coxa

XS

17 – 19

26 – 32

25 – 31

–

35 – 46

laranja

–

S

20 – 22

30 – 38

29 – 37

–

35 – 46

verde

–

M

23 – 25

34 – 44

33 – 43

–

35 – 46

violeta

–

L

26 – 28

38 – 48

37 – 47

–

35 – 46

azul

–

L-X

26 – 28

44 – 55

43 – 54

–

35 – 46

cinzento

–

XL

29 – 31

44 – 55

43 – 54

–

35 – 46

vermelho

–

XXL

32 – 34

51 – 66

50 – 65

–

35 – 46

castanho

–

Até à coxa (AG)
XS

17 – 19

26 – 36

25 – 35

40 – 50

60 – 84

laranja

laranja

S

20 – 22

30 – 42

29 – 41

48 – 60

65 – 89

verde

verde

S-X

20 – 22

30 – 42

29 – 41

56 – 70

65 – 89

verde

cinzento

M

23 – 25

34 – 46

33 – 45

56 – 70

65 – 89

violeta

violeta

M-X

23 – 25

34 – 46

33 – 45

64 – 80

65 – 89

violeta

cinzento

L

26 – 28

38 – 51

37 – 50

64 – 80

65 – 89

azul

azul

L-X

26 – 28

38 – 51

37 – 50

72 – 90

65 – 89

azul

cinzento

XL

29 – 31

42 – 55

41 – 54

72 – 90

65 – 89

vermelho

vermelho

XL-X

29 – 31

42 – 55

41 – 54

80 – 100

65 – 89

vermelho

cinzento

Até à coxa com cinto (AGT)
S

20 – 22

30 – 42

29 – 41

48 – 60

65 – 89

verde

verde

M

23 – 25

34 – 46

33 – 45

56 – 70

65 – 89

violeta

violeta

L

26 – 28

38 – 51

37 – 50

64 – 80

65 – 89

azul

azul

L-X

26 – 28

38 – 51

37 – 50

72 – 90

65 – 89

azul

cinzento
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Hospitalar

Compressão suave adaptada às
necessidades de doentes
acamados ou imóveis.

mediven®
struva® 23
Meias anti-embolismo com 23 mmHg de
compressão no tornozelo.
Indicações
• Compressão no pós-operatório, de curto
prazo, para promover o retorno venoso
após intervenções cirúrgicas venosas
(cirurgia, escleroterapia e terapia de
trombólise) e intervenção cirúrgica
ortopédica
• Para apoiar e complementar a mediven
struva 35
• Terapia de compressão para evitar edemas e
hematomas
• Profilaxia e terapia de úlceras venosas da
perna em doentes parcialmente imóveis
Modo de acção
O gradiente de pressão standard diminui
continuamente do tornozelo em direcção à
coxa. Estudos confirmam que o elevado grau
de eficácia ao usar mediven struva acelera o
refluxo venoso. Com 23 mmHg de compressão
no tornozelo, a mediven struva é uma
alternativa eficaz às ligaduras convencionais
de compressão para as mesmas indicações.
Características
• Gradiente de compressão preciso para um
elevado grau de eficácia clínica
• Constrições dolorosas e edemas são evitados
com fiabilidade
• Segura, rápida e simples de usar
• Elevado nível de adesão devido ao conforto
de utilização
• Altamente económica devido à sua
utilização múltipla; simples de usar; as
feridas são fáceis de inspeccionar e tratar
• Indicada para perímetros da coxa até 78 cm
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Vantagens do produto

Acessórios

mediven struva 23 garante sempre as condições ideais de
pressão: a compressão reduz continuamente de distal para
proximal.

mediven struva fix é uma meia
transparente, altamente elástica e
com boa respiração usada no
membro inferior como ligadura
universal para inspecção, ao invés
de ligaduras de gaze.

Banda de fixação inteligente
A banda de fixação em silicone,
especialmente desenvolvida, evita
o deslizamento da meia, indicando
de imediado o ajuste correcto na
perna.

Região do calcanhar / peito do pé
O calcanhar em malha assegura a
melhor redução possível da
pressão e, juntamente com o código
de cor no calcanhar/peito do pé,
garante um posicionamento exacto
no pé do paciente, permitindo
reconhecer instantaneamente o
tamanho indicado na meia
anti-embolismo.

mediven® struva® fix

Biqueira aberta
A biqueira aberta é útil
principalmente para a segurança
do doente, permitindo que a
circulação seja inspecionada a
qualquer altura, simplificando
também a higiene dos espaços
interdigitais.

Hospitalar

Compressão moderada adaptada
às necessidades de doentes
parcialmente móveis ou de
ambulatório.

Até ao joelho (AD)
Tamanho

I

Medidas do membro inferior (perímetro em cm)

Código de cor

Tornozelo cB

Barriga da perna Abaixo do joelho
cC
cD

Coxa cG

Calcanhar

17 – 19

30 – 35

–

rosa

28 – 34

II

19 – 21

31 – 37

29 – 36

–

azul

III

21 – 23

32 – 40

30 – 39

–

amarelo

IV

23 – 25

33 – 42

31 – 41

–

vermelho

V

25 – 27

34 – 44

32 – 43

–

cinzento

VI

27 – 29

35 – 46

33 – 45

–

verde

VII

29 – 31

36 – 48

34 – 47

–

castanho

Meia até à coxa (AG) também disponível com cinto
I

17 – 19

30 – 35

28 – 34

42 – 54

rosa

II

19 – 21

31 – 37

29 – 36

46 – 58

azul

III

21 – 23

32 – 40

30 – 39

50 – 62

amarelo

IV

23 – 25

33 – 42

31 – 41

54 – 66

vermelho

V

25 – 27

34 – 44

32 – 43

58 – 70

cinzento

VI

27 – 29

35 – 46

33 – 45

62 – 74

verde

VII

29 – 31

36 – 48

34 – 47

66 – 78

castanho
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mediven®
struva® 35
Meias anti-embolismo com 35 mmHg de
compressão no tornozelo.
Indicações
• Compressão no pós-operatório, de curto
prazo, para promover o retorno venoso
após intervenções cirúrgicas venosas
(cirurgia, escleroterapia e terapia de
trombólise) e intervenção cirúrgica
ortopédica
• Lesões ligamentosas da articulação
talocrural
• Cenários clínicos linfológicos ligeiros a
moderados
• Prevenção edemas e hematomas
• Tratamento de compressão para tromboses
venosas agudas
• Profilaxia e terapia de úlceras venosas da
perna em doentes parcialmente móveis
Modo de acção
O gradiente de pressão standard assegura
uma pressão de 35mmHg no tornozelo, que
diminui continuamente em direcção à coxa.
Estudos confirmam que o elevado grau de
eficácia ao usar mediven struva optimiza a
aceleração do refluxo venoso. Isso faz da
mediven struva uma alternativa eficaz às
ligaduras de compressão convencionais, para
as mesmas indicações.
Características
• Gradiente de compressão preciso para um
elevado grau de eficácia clínica
• Constrições dolorosas e edemas são evitados
com fiabilidade
• Segura, rápida e simples de usar
• Elevado nível de adesão devido ao conforto
de utilização
• Sistema de tamanhos com código de cor
para a selecção simples do tamanho da
meia
• Altamente económica devido à sua
utilização múltipla; as feridas são fáceis
de inspeccionar e tratar
• Indicada para perímetros da coxa até 78 cm
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Vantagens do produto

Acessórios

As características únicas do produto satisfazem as mais
elevadas exigências de médicos e pacientes, no que toca a
cuidados clínicos fiáveis e seguros.

A mediven struva fix é uma meia
transparente, altamente elástica e
com boa respiração usada no
membro inferior como ligadura
universal para inspecção, ao invés
de ligaduras de gaze.

Opção com cós superior
tricotado
A variante da mediven struva 35
com cós superior tricotado é
particularmente indicado para
pacientes imobilizados.

Região do calcanhar / peito do pé
A malha do calcanhar garante a
melhor redução possível da pressão
e juntamente com o código de cor,
permite reconhecer de imediato, o
tamanho correto da meia
anti-embolismo.

mediven struva fix

Biqueira aberta
A biqueira aberta é útil principalmente para a segurança do doente,
permitindo que a circulação seja
inspecionada a qualquer altura,
simplificando também a higiene
dos espaços interdigitais.

Hospitalar

Compressão forte adaptada às
necessidades dos doentes de
ambulatório.

Até ao joelho (AD)
Tamanho

I

Medidas do membro inferior (perímetro em cm)

Código de cor

Tornozelo cB

Barriga da perna Abaixo do joelho
cC
cD

Coxa cG

Calcanhar

17 – 19

30 – 35

–

rosa

28 – 34

II

19 – 21

31 – 37

29 – 36

–

azul

III

21 – 23

32 – 40

30 – 39

–

amarelo

IV

23 – 25

33 – 42

31 – 41

–

vermelho

V

25 – 27

34 – 44

32 – 43

–

cinzento

VI

27 – 29

35 – 46

33 – 45

–

verde

VII

29 – 31

36 – 48

34 – 47

–

castanho

Até à coxa (AG) também disponível com cinto
I

17 – 19

30 – 35

28 – 34

42 – 54

rosa

II

19 – 21

31 – 37

29 – 36

46 – 58

azul

III

21 – 23

32 – 40

30 – 39

50 – 62

amarelo

IV

23 – 25

33 – 42

31 – 41

54 – 66

vermelho

V

25 – 27

34 – 44

32 – 43

58 – 70

cinzento

VI

27 – 29

35 – 46

33 – 45

62 – 74

verde

VII

29 – 31

36 – 48

34 – 47

66 – 78

castanho
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mediven ulcer kit®
Tratamento inovador para a úlcera venosa
da perna
Características do produto
• Conceito inovador composto por dois
componentes (mediven ulcer e mediven
ulcer plus) para um tratamento de sucesso
• mediven ulcer (exerce 20 mmHg de pressão
no tornozelo), pode ser usada 24 horas por
dia e, por isso, é terapeuticamente eficaz
também a noite
• mediven ulcer plus (exerce 20 mmHg de
pressão no tornozelo) para reforçar a
compressão durante o dia
• Marcação colorida no tornozelo para
permitir o posicionamento fácil e preciso da
meia
• Abertura na planta do pé para uma
inspeção fácil
• mediven ulcer plus também está disponível
com biqueira aberta: recomendada para
pacientes com dedos sensíveis
Vantagens para os seus clientes
• Máxima higiene graças ao material
exclusivo com efeito antibacteriano
• Autogestão possibilitada pela facilidade
de calçar e descalçar
• Melhoria da qualidade de vida
• Muito confortável de usar e durável
Vantagens adicionais
• Menos volumosa do que uma ligadura
• Lavável na máquina a 40°C
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Vantagens do produto
As características únicas do produto satisfazem as mais
elevadas exigências de médicos e pacientes, no que respeita
a cuidados clínicos fiáveis e seguros.

Abertura para inspecção
A abertura para inspecção debaixo do
pé da mediven ulcer é concebida
principalmente para a segurança do
paciente. A circulação pode ser
observada a qualquer altura e a
higiene interdigital facilitada.
Suave acabamento do cós
O cós suave mantém-se no sítio
correto, sem constringir.

Hospitalar

Zona do peito do pé / calcanhar
A marcação colorida da malha no
peito do pé / calcanhar permite o
posicionamento exacto no
calcanhar e, juntamente com a
barra de tamanhos com código de
cor, permite a determinação rápida
e fiável do tamanho da meia.
Simultaneamente, a zona do
calcanhar moldada confere uma
excelente redução da pressão.

mediven ulcer kit
Tamanho

Medidas da perna (em cm)

Código de cor

Tornozelo cB

Barriga da perna Abaixo do joelho Calcanhar
cC
cD

I

18 – 20

28 – 34

27 – 33

rosa

II

20 – 22

30 – 37

29 – 36

azul

III

22 – 24

33 – 40

32 – 39

amarelo

IV

24 – 26

35 – 43

34 – 42

vermelho

V

26 – 28

37 – 46

36 – 45

cinzento

VI

28 – 30

39 – 49

38 – 48

verde

VII

30 – 32

41 – 51

40 – 50

castanho

v. pág. 188 para os números dos artigos
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lipomed® blackline
lipomed® skinline
Confortável e eficaz.
Os produtos lipomed blackline (preto) e lipomed
skinline (bege) estão disponíveis por medida ou
em tamanho standard.
Proporcionam o máximo de segurança para o
paciente e a máxima conformidade médica.
Propriedades
• O material altamente elástico e respirável
assegura a compressão pós-operatória
necessária dos tecidos e estabiliza os resultados
da cirurgia.
• Todas as costuras ficam no exterior do vestuário,
evitando eficazmente a formação de rugas.
• Elementos adicionais de compressão otimizam
a forma do abdómen, das nádegas e da parte
superior das coxas.
• A estabilidade longitudinal e transversal do
tecido e a ótima elasticidade fazem com que o
lipomed blackline e skinline se ajustem a todos
os pacientes com apenas alguns tamanhos.

Variantes disponíveis
Modelo

Descrição

B–N

Abaixo do peito até ao tornozelo

D–N

Abaixo do peito até abaixo do joelho

F–N

Abaixo do peito até a meio da coxa

B–M

Da cintura até ao tornozelo

D–M

Da cintura até abaixo do joelho

F–M

Da cintura até a meio da coxa

Cores
Preto
Bege

Tabela de medidas
Perímetro em cm

II

III

IV

V

VI

Abaixo do peito

69 – 75

74 – 80

79 – 85

84 – 90

89 – 95

Cintura

67 – 73

72 – 78

77 – 83

82 – 88

87 – 93

Anca

92 – 100

96 – 104

100 – 108

104 – 112

108 – 116

Coxa

54 – 58

58 – 62

62 – 66

66 – 70

70 – 76

Meio da coxa

42 – 46

44 – 48

46 – 50

48 – 52

50 – 54

Abaixo do joelho

30 – 34

32 – 36

34 – 38

36 – 40

38 – 42

Tornozelo

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29
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Características

Indicações

Confortável de usar, design em voga e características
inteligentes tornam fácil para os seus pacientes a
utilização contínua do lipomed, com uma sensação de
bem-estar todo o dia.

Fechos duplos para melhor
fixação
A combinação dos colchetes
com fechos de velcro tornam
estes produtos fáceis de
aplicar, com uma fixação
segura.
Ação massajadora
A textura rugosa massaja
suavemente a pele e aumenta
a compressão sem causar
desconforto.

• Terapia de compressão pós-operatória após lipoaspiração e
lipoescultura
• Terapia de compressão pós-operatória após abdominoplastia
• Apoio para tecido conjuntivo
flácido, p. ex., após a gravidez
Contra indicações
• Transtornos circulatórios
arteriais
• Elevado risco de trombose
• Dificuldades respiratórias
• Intolerância ao material
Importante
As vestes não devem ser usadas
durante um longo período de
tempo, excepto sob supervisão
médica.

Hospitalar

Abertura comfort
Uma abertura larga do
gancho facilita a utilização
diária.
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lipomed® basic
O modelo para pacientes estreantes.
A linha de produtos lipomed basic combina, de
forma ímpar, a eficácia clínica com uma boa
relação preço / qualidade. Materiais de alta
qualidade otimizam a forma e evitam a maioria
das irregularidades dos contornos.
Propriedades
• lipomed basic é atraente e fácil de lavar.
• O material funcional dos produtos lipomed basic
é agradável para a pele e garante uma enorme
facilidade de utilização.
• Os colchetes asseguram uma fixação segura e
estável.

Variantes disponíveis
Modelo

Descrição

B–N

Abaixo do peito até ao tornozelo

D–N

Abaixo do peito até abaixo do joelho

F–N

Abaixo do peito até a meio da coxa

G–N

Abaixo do peito até à virilha

B–M

Da cintura até ao tornozelo

D–M

Da cintura até abaixo do joelho

F–M

Da cintura até a meio da coxa

G–M

Da cintura até à virilha

Cores
Preto

Tabela de medidas
Perímetro em cm

XS

S

M

L

Abaixo do peito

59 – 72

69 – 82

79 – 92

89 – 102

Cintura

57 –69

67 – 79

77 – 89

87 – 99

Anca

84 – 100

92 – 108

100 – 116

108 – 124

Coxa

47 – 57

54 – 64

61 – 71

68 – 78

Meio da coxa

38 – 46

42 – 50

46 – 54

50 – 58

Abaixo do joelho

27 – 34

30 – 37

34 – 41

38 – 45

Tornozelo

17 – 19

19 – 22

22 – 26

26 – 30
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Indicações

O lipomed basic é agradável de usar e não se nota
debaixo da roupa. Proporciona o máximo de segurança
para o paciente e a máxima conformidade medicinal.

Fechos duplos para uma
melhor fixação
A combinação dos colchetes
com fechos de velcro tornam
estes produtos fáceis de
aplicar, com uma fixação
segura.
Ação massajadora
A textura rugosa massaja
suavemente a pele e aumenta
a compressão sem causar
desconforto.

• Terapia de compressão pósoperatória após lipoaspiração e
lipoescultura
• Terapia de compressão pósoperatória após abdominoplastia
• Apoio para tecido conjuntivo
flácido, p. ex., após a gravidez
Contra indicações
• Transtornos circulatórios
arteriais
• Elevado risco de trombose
• Dificuldades respiratórias
• Intolerância ao material
Importante
As vestes não devem ser usadas
durante um longo período de
tempo, excepto sob supervisão
médica.

Hospitalar

Características
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lipomed® bra
lipomed® belt
Copas moldadas e macias – a garantia de
resultados positivos.
O lipomed bra é um soutien multifunções que
proporciona uma utilização excelente e que
garante que são satisfeitos todos os requisitos
específicos da compressão necessária, após uma
cirurgia cosmética mamária.
Propriedades
• As copas moldadas (tamanhos B + C) não
requerem arames inferiores adicionais e evitam
a formação de rugas na prega inferior da mama.
Os colchetes tornam mais fácil e rápido, o ajuste
do soutien.
• Os reforços laterais proporcionam estabilidade
adicional na parte inferior e lateral da mama e
ajudam a moldar o peito.
• Todos os fechos têm um acabamento que não se
nota debaixo da roupa.
• O tecido hipoalergénico e sem látex proporciona
um excelente microclima e uma ótima
respirabilidade.

Cores
Preto
Branco

lipomed belt
A faixa lipomed belt garante que os implantes se
mantêm na posição depois da operação e que as
suas pacientes alcançam o resultado desejado.

Tabela de medidas lipomed bra
Perímetro em cm

S

M

L

XL

Abaixo do peito

70 – 80

80 – 90

90 – 105

105 – 125

Tabela de medidas lipomed belt
Perímetro em cm

1

2

3

Abaixo do peito

70 – 85

85 – 105

105 – 125
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Características

Indicações

O lipomed bra forma e sustenta os tecidos após uma
mamoplastia. As alças largas proporcionam o máximo
conforto.

lipomed belt
A faixa de compressão evita a
deslocação dos implantes

Fechos de colchetes nas
alças
Ajustar a compressão e o
tamanho da copa é rápido e
fácil.

Combinação do fecho
frontal
A combinação do colchete
com fechos de velcro garante
um ajuste perfeito e torna a
peça fácil de aplicar.

• Terapia de compressão pósoperatória após redução,
aumento ou lifting de peito
• Terapia de compressão após
mastopexia
• Apoio para tecido conjuntivo
flácido, p. ex., após a gravidez
Contra indicações
• Transtornos circulatórios
arteriais
• Elevado risco de trombose
• Dificuldades respiratórias
• Intolerância ao material
Importante
As vestes não devem ser usadas
durante um longo período de
tempo, excepto sob supervisão
médica.

Informação importante

Hospitalar

Os pacientes que notem inchaço ou transtornos sensoriais
durante a utilização deverão consultar um médico
imediatamente.
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lipomed® shirt
men
Ajuste individual e ideal para homens.
A camisola lipomed shirt oferece compressão
necessária na sequência de uma lipoaspiração de
ginecomastia na zona axilar e superior das costas.
Propriedades
• A camisola lipomed shirt é sempre feita por
medida. Isso garante a compressão necessária
ao formato anatómico e individual de cada
paciente.
• Todas as costuras ficam no exterior, evitando
que se formem rugas indesejadas no tecido.

Cores
Preto
Variantes
A camisola lipomed shirt
está disponível apenas
por medida.
Por favor, solicite o
formulário de medidas e
consulte os modelos e
variantes disponíveis na
página 181.
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Indicações

O material agradável para a pele garante o máximo
conforto; o corte único garante uma ampla liberdade de
movimentos.

Fecho de colchetes / velcro
A combinação de fechos
facilita o vestir.

• Terapia de compressão pós-operatória após lipoaspiração e
lipoescultura no abdómen e no
peito.
Contra indicações
• Distúrbios circulatórios e
arteriais
• Elevado risco de trombose
• Dificuldades respiratórias
• Intolerância ao material
Importante
As vestes não devem ser usadas
durante um longo período de
tempo, excepto sob supervisão
médica.

Hospitalar

Características
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lipomed® shirt
women
Ajuste individual e ideal para mulher.
A camisola lipomed shirt women oferece uma
compressão suficiente na sequência de uma
lipoaspiração na zona axilar, braços e zona
superior das costas.
Propriedades
• A camisola lipomed shirt para mulher é sempre
feita por medida.
Isso garante a compressão necessária ao
formato anatómico e individual de cada
paciente.
• Todas as costuras ficam no exterior, evitando
que se formem rugas indesejadas no tecido.

Cores
Preto

Variantes
A camisola lipomed shirt
está disponível apenas
por medida.
Por favor, solicite o
formulário de medidas e
consulte os modelos e
variantes disponíveis na
página 183.
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Indicações

O material agradável para a pele garante um conforto e
um ajuste perfeito.

Fecho de colchetes / velcro
A combinação de fechos
facilita o vestir.

• Terapia de compressão pós-operatória após lipoaspiração e
lipoescultura no abdómen e no
peito.
Contra indicações
• Distúrbios circulatórios e
arteriais
• Elevado risco de trombose
• Dificuldades respiratórias
• Intolerância ao material
Importante
As vestes não devem ser usadas
durante um longo período de
tempo, excepto sob supervisão
médica.

Hospitalar

Características
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lipomed® glandex
A solução ideal para cuidados de compressão
na região axilar, após remoção das glândulas
sudoríparas.
A terapia de compressão específica é
indispensável para o tratamento de sucesso após
remoção cirúrgica das glândulas sudoríparas,
garantindo a cicatrização da axila.
Propriedades
• As características especiais de lipomed glandex
garantem os melhores cuidados de compressão
possíveis para a axila. lipomed glandex pode ser
adaptado em qualquer altura à fase de
recuperação individual do paciente.
• lipomed glandex é altamente elástico e garante
mobilidade plena e conforto optimizado.
• As propriedades únicas do tecido de respiração
activa testado e comprovado de lipomed
mantêm o conforto, mesmo após uma utilização
prolongada.
Cores
Preto

Tabela de medidas lipomed glandex
Perímetro em cm

S

M

L

XL

lipomed glandex

Abaixo do peito

70 – 80

80 – 90

90 – 105

105 – 120

Artigo n.º
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863050

Características

Indicações

Quatro tamanhos – um modelo. lipomed glandex
adequa-se perfeitamente ao tratamento de pacientes
de ambos os sexos.
O efeito de compressão pode
ser ajustado individualmente
com o cinto de compressão e
as almofadas laterais
adicionais.

A almofada versátil da axila
abrange toda a zona e
distribui a pressão
uniformemente pela pele. Isso
garante um ajuste
confortável.

• Terapia de compressão pósoperatória após lipoaspiração e
lipoescultura no abdómen e no
peito.
Contra indicações
•
•
•
•

Distúrbios circulatórios arteriais
Elevado risco de trombose
Dificuldades respiratórias
Intolerância ao material
Importante

As vestes não devem ser usadas
durante um longo período de
tempo, excepto sob supervisão
médica.

Hospitalar

A fila dupla de colchetes no
fecho frontal permite um
aperto simples e rápido e não
se vê debaixo da roupa.

catálogo de produtos medi • Hospitalar • 133

lipomed® face
lipomed face oferece um apoio firme para a
região facial após cirurgia plástica.
Um tratamento ótimo de compressão é
especialmente importante na sequência de
lipoaspiração na zona do queixo. lipomed face
serve de ligadura de compressão eficaz para essa
zona.
Propriedades
• lipomed face é muito confortável de usar.
• A elevada elasticidade do material permite
adaptar-se perfeitamente aos contornos do
rosto para um tratamento de compressão
eficaz. Com um tecido de respiração ativa,
lipomed face é muito agradável para a pele e
confortável de usar.
• Os fechos de velcro garantem um fecho firme e
o sistema de código de cor tornam a colocação
mais fácil, correta e segura.
Características
Sensação de bem-estar na pele. O material também
garante a segurança absoluta para usar na sensível
zona do rosto.

Sistema de código de cor
As marcações nos fechos de
velcro tornam a colocação
fácil.

Cores
Branco

Importante
As vestes não devem ser
usadas durante um
longo período de tempo,
excepto sob supervisão
médica.

Tabela de medidas lipomed face
Perímetro em cm

S

L

Perímetro do pescoço

< 40

> 38
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O lipomed foi criado para alcançar a compressão
medicamente necessária de 20 – 30 mmHg sobre o
local operado. Os perímetros pós-operatórios têm de
ser medidos em pontos predefinidos, para permitir
uma folga no formato anatómico e individual do
paciente. Ao tirar as medidas, a fita métrica deverá
estar esticada, mas não tanto que se forme um sulco
no tecido adiposo que irá ser removido.
Como medir perímetros? (c N – c G)
• Perímetro abaixo do peito (c N)
Tire esta medida na horizontal em volta do corpo,
cerca de 1 a 3 cm abaixo da base do peito.
• Perímetro da cintura (c M)
Tire esta medida no ponto mais estreito acima do
osso da anca (ao nível do umbigo).
• Perímetro da anca / nádegas (c L)
Meça o perímetro da anca na horizontal por cima do
osso da anca e das nádegas (parte mais larga).
• Perímetro da coxa (c G)
Meça o perímetro da coxa cerca de 5 cm abaixo da
virilha.
Como medir perímetros? (c F – c B)
• Perímetro do meio da coxa (c F)
Meça o perímetro F a meia distância entre a rótula e
a virilha.
• Perímetro abaixo do joelho (c D)
Meça o perímetro abaixo do joelho cerca de 5 cm
abaixo da rótula.
• Perímetro do tornozelo (c B)
• Meça o perímetro na parte mais estreita do
tornozelo.

Como medir alturas?
• Altura da perna
A altura da perna é necessária para os modelos que
B – M (cintura até ao tornozelo) e B – N (abaixo do
peito até ao tornozelo) e para todas as peças feitas
por medida, medindo da virilha até à altura desejada
da perna. Nas alturas de perna, pode especificar
apenas pontos predefinidos, como a coxa (l G), o
meio da coxa (l F), abaixo do joelho (l D) e o tornozelo
(l B).
• Altura do abdómen (altura do tronco)
A altura do abdómen também é necessária para
acessórios feitos por medida. A altura do abdómen é
medida na vertical, na frente do abdómen. Isso
define o comprimento entre a virilha e a altura
desejada. Para a altura do abdómen, meça apenas os
pontos da cintura (l M) e abaixo do busto (l N).

Importante
Se os perímetros medidos nas duas pernas diferirem em mais de
2 cm, indique o número maior.

Hospitalar

Informações gerais
sobre técnicas de
medição

cN

lN

cM

lM

cL
cG
lG

cF
lF

cD

lD
lB

cB
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lipomed® em resumo:
todos os modelos e variantes
lipomed bra
Artigo n.º
Disponível nos tamanhos

Branco

Preto

S

70 – 80 cm*

8440002

8440502

M

80 – 90 cm*

8440003

8440503

L

90 – 105 cm*

8440004

8440504

XL

105 – 125 cm*

8440005

8440505

lipomed belt
Artigo n.º
Disponível nos tamanhos

Branco

Preto

I

70 – 85 cm*

8450003

8450503

II

85 – 105 cm*

8450004

8450504

III

105 – 125 cm*

8450005

8450505

Modelos

Preto

Bege

BN* / **
Abaixo do peito até ao tornozelo

8616502–6

8616002–6

DN**
Abaixo do peito até abaixo do joelho

8610502–6

8610002–6

FN
Abaixo do peito até a meio da coxa

8611502–6

8611002–6

BM*
Da cintura até ao tornozelo

8617502–6

8617002–6

DM
Da cintura até abaixo do joelho

8613502–6

8613002–6

FM
Da cintura até a meio da coxa

8614502–6

8614002–6

* Circunferência abaixo do peito

lipomed blackline / skinline

Peças disponíveis por medida.
* Ao encomendar especifique a altura da perna, desde a base do calcanhar até à virilha.
** Inclui suspensórios. Apenas por medida

Tabela de medidas lipomed blackline / skinline
Tam.

Perímetro em cm
Abaixo do peito Cintura
n
m

Anca
l

Coxa
g

Meio da coxa
f

Abaixo do joelho Tornozelo
d
b

92 – 100

54 – 58

42 – 46

30 – 34

19 – 21

II

69 – 75

67 – 73

III

74 – 80

72 – 78

96 – 104

58 – 62

44 – 48

32 – 36

21 – 23

IV

79 – 85

77 – 83

100 – 108

62 – 66

46 – 50

34 – 38

23 – 25

V

84 – 90

82 – 88

104 – 112

66 – 70

48 – 52

36 – 40

25 – 27

VI

89 – 95

87 – 93

108 – 116

70 – 76

50 – 54

38 – 42

27 – 29
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lipomed shirt men / lipomed shirt women
Preto
Apenas por medida.
Contacte-nos para informações sobre medidas.
lipomed face
Artigo n.º
branco
Disponíveis em tamanhos S e L para perímetros do pescoço até 40
cm e a partir de 38 cm, respetivamente.
< 40 cm = S

8420002

> 38 cm = L

8420004

lipomed basic
Modelos

Preto

BN* / **
Abaixo do peito até ao tornozelo

8626501–4

DN**
Abaixo do peito até abaixo do joelho

8620501–4

FN
Abaixo do peito até a meio da coxa

8621501–4

GN
Abaixo do peito até à virilha

8622501–4

BM*
Da cintura até ao tornozelo

8627501–4

DM
Da cintura até abaixo do joelho

8623501–4

FM
Da cintura até a meio da coxa

8624501–4

GM
Da cintura até à virilha

8625501–4

Hospitalar

Artigo n.º

* Ao encomendar especifique a altura da perna, desde a base do calcanhar até à virilha.
** Inclui suspensórios. Peças disponíveis por medida.

Tabela de medidas lipomed basic
Tamanhos Perímetro em cm

XS

Abaixo do peito
n

Cintura
m

59 – 72

57 – 69

Anca
l
84 – 100

Coxa
g

Meio da coxa
f

Abaixo do joelho Tornozelo
d
b

47 – 57

38 – 46

27 – 34

17 – 19

S

69 – 82

67 – 79

92 – 108

54 – 64

42 – 50

30 – 37

19 – 22

M

79 – 92

77 – 89

100 – 116

61 – 71

46 – 54

34 – 41

22 – 26

L

89 – 102

87 – 99

108 – 124

68 – 78

50 – 58

38 – 45

26 – 30

catálogo de produtos medi • Hospitalar • 137

medi
Hospital Butler
O auxiliar patenteado para calçar meias
em hospitais e blocos operatórios.
Características
• Facil de usar
• Poupa tempo e despesas
• Calça meias anti-embolismo sem causar dor
aos pacientes
• Também pode ser usado para lesões da
parte inferior da perna
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Calçar rápido
1.
Abrindo o fecho, o comprimento do
medi Hospital Butler pode ser
ajustado, e colocado por cima do
tornozelo e coxa, sem sequer tocar no
paciente.

2.
Coloque a meia no centro do Butler e
alinhe a parte colorida com o centro do
Butler.

3.
Puxe alternadamente a meia dum lado e
doutro do Butler, até que a zona colorida
do calcanhar fique num dos lados curvos
do Butler.

Hospitalar

4.
Empurre a calçadeira do tornozelo, de
preferência até abaixo do joelho do
paciente. De seguida, puxe a calçadeira
para baixo e retire-a da perna do
paciente. Por fim, puxe a meia até à coxa.

5.
A marca de tensão determina o
comprimento da meia – Confirme se a
meia ficou perfeitamente ajustada, sem
pregas nem rugas.
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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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Acessórios

Acessórios
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medi
skin care
Clássicos de cuidados medi para a pele:
medi day, medi night, medi fresh e medi soft.
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.

Acessórios

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 a perna ou
sobre as meias, a qualquer hora, e sinta o efeito
suavizante imediato.
Frasco de 100 ml

medi fresh

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

Acessórios

Frasco de 125 ml

Article 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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O programa de
bem-estar da medi para
os seus pés
Ingredientes cuidadosamente selecionados acalmam,
mimam e cuidam dos seus pés. As células mortas da pele
seca, são suavemente removidas. Massagem especialmente
relaxante – uma pausa para corpo e mente.

medi novee –
loção relaxante para banho dos pés
Mergulhe os seus pés num banho relaxante.
• Aproveite o efeito suave e relaxante.
• O lúpulo ajuda a amaciar dando sensação de conforto, cuidando
dos seus pés.

medi novee

Relaxe os seus pés 10 minutos por dia - uma pequena pausa para
corpo e alma.
Frasco de 150 ml

medi smooth –
exfoliante natural para os pés
Experimente uma massagem para os pés e esfolie as células
mortas da pele, ganhando uma pele sedosa.
• A pedra-pomes finamente moída remove a pele mais velha do
calcanhar e das articulações do pé.
• Será evidente como os seus pés ficam macios e suaves ao toque.
Aplique sobre a pele húmida uma ou duas vezes por semana e
massaje suavemente, enxaguando com água quente.

medi smooth

Bisnaga de 150 ml

medi blando – cuidados intensivos
A experiência pura dos cuidados para os seus pés.
• O teor de 15 % de ureia dá a blando o toque eficaz para cuidar
dos seus pés.
• Hidrata a pele, conferindo um cuidado intenso.
Massaje medi blando nos seus pés todas as noites.
Bisnaga de 150 ml
medi blando
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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 150 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
Acessórios

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

P940001

medi novee com 150 ml (embalagem com 6 unidades)

P940002

medi smooth com 150 ml (embalagem com 6 unidades)

P940003

medi blando com 150 ml (embalagem com 6 unidades)

P920006

medi clean com 150 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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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
• Resistentes 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.

medi Butler Off
Descalce as meias em segundos
O medi Butler Off ajuda-o a descalçar as meias de
compressão sem que tenha de se dobrar e puxar exercendo
força. Para descalçar a meia, basta fazer deslizar o medi
Butler Off dentro da meia de compressão e empurrar para
fora e para baixo, na zona do calcanhar. Isso evita que a
pele e a malha da meia de compressão se danifiquem.
Artigo n.º

Descrição

6900013

medi 2in1 (uma unidade)

6900022

Auxiliares para calçar (caixa com 40 unidades)

6900362

medi Butler Off (uma unidade)
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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
• Proporciona uma maior aderência
• Material respirável
• Sistema fácil de tamanhos
Artigo nº emb. 12
pares

Descrição

6911002

6911012

Tamanho S

6911003

6911013

Tamanho M

6911004

6911014

Tamanho L

6911005

6911015

Tamanho XL

Luvas têxteis anti deslizantes

Acessórios

Artigo nº par

medi rede para lavar na máquina
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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medi
Auxiliares para colocar
meias, collants e mangas
de compressão

-20°

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 Butler
com puxadores curtos
Perfeitamente adequado para vestir mangas e para ajudar os
técnicos de saúde a calçar as meias de compressão ao paciente.

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

medi Reha-Butler
O medi Reha-Butler está equipado com um novo mecanismo que
permite calçar a meia sem dobrar a ponta do pé.

medi Butler
com pegas variáveis

Acessórios

O auxiliar para pessoas com reduzida liberdade de movimento
calçarem as suas meias.
A pega pode ser ajustada entre 37 e 58 cm.

Artigo n.º

Descrição

6900032

medi Butler com pegas curtas

6900041

medi Export Butler com pegas compridas

6900062

medi Hospital Butler

6900056

medi Reha-Butler

6900051

medi Butler com pegas variáveis
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medi Butler para collant
O medi Butler para collants facilita o calçar de collants de compressão.

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.

medi Travel Butler
Graças ao seu peso reduzido e ao
fácil manuseamento, o medi travel
Butler é a sua companhia perfeita
para viajar. Pode desmontar-se em
peças, inclui chave-de-fendas e
bolsa.

medi Arm Butler
O medi Arm Butler facilita o vestir de mangas de compressão.

medi Arm-Big Butler
Para membros superiores com maiores perímetros
Artigo n.º

Descrição

6900055

medi Butler para collant

6900102

medi Big (XXL) Butler

6900054

medi Travel Butler

6900057

medi Arm Butler

6900103

medi Arm-Big Butler
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Agora, basta calçar as meias de compressão
1.
Coloque a calçadeira sobre uma superfície
firme e vire para si a base mais larga, o semi
circulo fica virado par o lado contrário. Enfie a
parte superior da meia no canhão semi
circular, de modo a que o avesso fique para
fora e a biqueira do pé virada para a frente.

2.
Deslize a meia para baixo até que o calcanhar
apareça no topo do semi círculo.

3.
Agora coloque o medi Butler no chão e enfie a
ponta do pé na abertura. Por razões de
segurança, assegure-se que está bem
apoiado a um móvel ou mesa.

4.
Agora enfie o pé completamente pela meia,
até o pé assentar no chão. Verifique se o
calcanhar ficou corretamente posicionado.

Acessórios

5.
Ao puxar e afrouxar repetidamente as duas
pegas, conseguirá fazer deslizar facilmente a
meia pela perna.

6.
Quando a meia estiver mesmo abaixo do
joelho, incline o medi Butler ligeiramente
para trás e retire-o da meia.

7.
Puxe gradualmente a meia ate à coxa, tendo
o cuidado de não puxar pela banda de
fixação. Certifique-se de que a malha fica
bem distribuída ao longo da perna. Por fim,
ajuste a meia massajando ao longo da perna.
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130 mm

medi Austria GmbH
Adamgasse 16/7
A-6020 Innsbruck / Austria
T +43 512 57 95 15
F +43 512 57 95 15 45
vertrieb@medi-austria.at
medi Belgium bvba
Voortstraat 79
3580 Beringen / Belgium
T +32 11 24 25 60
F +32 11 24 25 64
info@medibelgium.be
www.medibelgium.be
medi Danmark
Vejlegardsvej 59
2665 Vallensbæk Strand / Denmark
T +45 46 55 75 69
F +45 70 25 56 20
kundeservice@sw.dk
www.medidanmark.dk
medi Bayreuth España SL
C/Canigó 2 – 6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona / Spain
T +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com
medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL / United
Kingdom
T +44 1432 37 35 00
F +44 1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk
medi Polska Sp. z. o. o.
Chełmońskiego 1a
44-100 Gliwice / Poland
T+48 32 230 60 21
F+48 32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi France
Z.I. Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93297 Tremblay en France Cedex /
France
T +33 1 48 61 76 10
F +33 1 49 63 33 05
infos@medi-france.com
www.medi-france.com
medi Italia S.r.l.
Via Guido Rossa 28
40033 Casalecchio
di Reno-Bologna / Italy
T +39 051 6 13 24 84
F +39 051 6 13 29 56
info@medi-italia.it
www.medi-italia.it
medi Nederland BV
Heusing 5
NL-4817 ZB Breda / The
Netherlands
T +31 76 57 22 555
F +31 76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl
medi Bayreuth Unipessoal, Lda
Rua Eugénio de Castro
Rodrigues, n°2
1700-184 Lisboa / Portugal
T +351 21 843 71 60
F +351 21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt
medi RUS LRC
Business Park “Rumyantsevo”
Rumyantsevo, Build. 1 Leninsky
Township
142784 Moscow Region / Russia
T +7 495 229 04 58
F +7 495 229 04 58
info@medirus.ru
www.medirus.ru
medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000 / USA
T +1 336 4 49 44 40
F +1 888 5 70 45 54
orders@mediusa.com
www.mediusa.com

medi Middle East
P. O. Box: 109307
Abu Dhabi / United Arab Emirates
T +971 2 6429201
F +971 2 6429070
info@mediuae.ae
www.mediuae.ae
medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna / Sweden
T +46 8-96 97 98
F +46 8-626 68 70
info@medi.se
www.medi.se

Living Veins and Lymphatics

DVD Veias e vasos linfáticos
Inglês

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth / Germany
T +49 921 912-0
F +49 921 912-783
export@medi.de
www.medi.de

130 mm

medi Hungary Kft.
H - 1119 Budapest
Than K. u. 20. / Hungary
T +36 1371 0090
F +36 1371 0091
E-Mail: info@medi-hungary.hu
www.medi-hungary.hu
medi Ukraine LLC
Tankova Str.,8, ofﬁce 38
Business-center “Flora Park”
Kiev 04112 / Ukraine
T +380 44 591 1163
F +380 44 455 6181
ofﬁce@medi-ua.com
www.medi-UA.com
medi Brasil
Rua Neuza 216
Diadema - São Paulo / Brasil
Cep 09941-640
T +55 11 3201 1188
F +55 11 3201 1185
sac@medibrasil.com
www.medibrasil.com

Living Veins
and Lymphatics
Editors: A. Cavezzi, H. Partsch

With contributions by
C. Allegra, Ph. Blanchemaison,
J. Caprini, V. Carigi,
C. Castellani Tarabini,
A. Cavezzi, Ph. Coleridge-Smith,
M. Collura, R. Ernst, G. Fegan,
C. Franceschi, I. Jakubiak,
M. Jungenheimer, B. Kahle,
J. Leal-Monedero, B.B. Lee,
J. M. Mestres, N. Morrison,
M. Neumann, T. Noppeney,
A. Oesch, Ph. Oosterwal,
H. Partsch, E. Rabe, S. Ricci,
M. Schadeck, F. J. Schingale,
J. Scurr, I. Tessari, E. Vigl, R. Weiss

184 mm

99905 / 10.10

DVDs sobre linfologia

14 mm

medi. I feel better.

DVDs sobre hospitalar
DVD mediven struva
7 idiomas
Inglês / Alemão / Francês / Espanhol /
Português / Russo / Italiano

Artigo n.º

Descrição

99905

DVD Veias e vasos linfáticos (Inglês)

99590

DVD mediven struva (7 idiomas)
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Assistência

Assistência

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.

catálogo de produtos medi • Assistência • 157

mediven® resumo geral
mediven
elegance

mediven
for men

mediven
active

mediven
comfort

mediven
plus

mediven
forte

duomed

Altamente
em voga

Elegante

Desportiva

Confortável

Versátil

Robusta

Económica

CCL

1, 2

1, 2

1,2

1, 2

1, 2, 3

2, 3

1, 2

Modelos
Alturas
normal e
curta

até ao joelho,
até à coxa,
collant e collant
de gravidez

até ao joelho

até ao joelho

até ao joelho,
até à coxa e
collant

até ao joelho,
até à coxa,
collant, meia
com cinto ,
collant de
gravidez e
collant para
homem

até ao joelho,
até à coxa,
collant meia
com cinto,
collant de
gravidez e
collant para
homem

até ao joelho,
até à coxa e
collant

Modelos
disponíveis

standard e
fabrico
por medida

só standard

só standard

standard e
fabrico
por medida

standard e
fabrico
por medida

standard e
fabrico
por medida

só standard

Modelos
especiais

sim

não

não

sim

sim

sim

não

Biqueira

aberta e
fechada

fechada

fechada

aberta e
fechada

aberta e
fechada

aberta

aberta e
fechada

Cores

bege

preto

preto

caramelo

bege

preto

bege

preto

castanho

castanho

preto

preto

caramelo

preto

caramelo

cinzento

cinzento

areia

caramelo

branco

azul marinho

azul marinho

   

moonlight blue

branco

diamante
montana
antracite
areia
siena
medi magenta

medi travel
men

medi travel
women

mediven
sheer & soft

    
Altura
(normal e curta)

até ao joelho

até ao joelho

até ao joelho, até
à coxa e collant

Modelos
disponíveis

só standard

só standard

só standard

Biqueira

fechada

fechada

aberta e fechada

Cores

preto

preto

ebony

cinzento

powder

natural
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mediven elegance®, mediven® for men, mediven active®,
mediven® comfort, mediven plus®
Perimetro em cm
Tamanhos

I

II

III

IV

V

VI

VII

cG Meia até à coxa com banda de
fixação de silicone

43 – 48

45 – 52

49 – 56

53 – 60

56 – 64

60 – 68

64 – 72

cG Meia até à coxa com banda de
fixação de silicone extra larga

49 – 57

53 – 62

57 – 67

61 – 72

65 – 77

69 – 81

73 – 85

cG

43 – 57

45 – 62

49 – 67

53 – 72

56 – 77

60 – 81

64 – 85

cF

39 – 52

41 – 56

44 – 60

47 – 65

50 – 69

53 – 73

57 – 78

cE

30 – 37

33 – 40

35 – 43

37 – 45

39 – 48

41 – 51

42 – 53

cD

27 – 33

29 – 36

32 – 39

34 – 42

36 – 45

38 – 48

40 – 50

cC

28 – 34

30 – 37

33 – 40

35 – 43

37 – 46

39 – 49

41 – 51

cB1

23 – 27

24 – 29

26 – 32

29 – 35

31 – 37

33 – 39

35 – 41

cB

18 – 20

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28

28 – 30

30 – 32

cY

26 – 31

28 – 33

29 – 35

31 – 37

32 – 38

33 – 40

34 – 42

cA

17 – 22

19 – 24

21 – 26

23 – 29

25 – 32

27 – 34

28 – 35

Alturas

Alturas mediven for men

l G normal

72 – 83

l D normal

39 – 44

l G curta

62 – 71

l D curta

34 – 38

l D normal

39 – 44

l D curta

34 – 38

Alturas mediven active

mediven forte
®

l D normal

43 – 49

l D curta

37 – 42

Perimetro em cm
Tamanhos

I

II

III

IV

V

VI

VII

cG Meia até à coxa com banda de
fixação de silicone

44 – 47

46 – 50

50 – 54

53 – 58

56 – 61

60 – 65

64 – 70

cG Meia até à coxa com banda de
fixação de silicone extra larga

48 – 53

51 – 57

55 – 61

59 – 65

62 – 70

66 – 74

71 – 80

cG

44 – 53

46 – 57

50 – 61

53 – 65

56 – 70

60 – 74

64 – 80

cF

40 – 47

42 – 51

45 – 55

48 – 58

51 – 62

54 – 67

58 – 72

cE

30 – 37

33 – 40

36 – 42

38 – 44

40 – 46

42 – 48

44 – 50

cD

28 – 33

30 – 35

32 – 37

34 – 39

36 – 41

38 – 43

40 – 45

cC

29 – 34

31 – 36

33 – 38

35 – 40

37 – 42

39 – 44

41 – 46

cB1

24 – 26

26 – 28

28 – 31

30 – 33

32 – 35

34 – 37

36 – 39

cB

18 – 20

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28

28 – 30

30 – 32

cY

28 – 30

29 – 32

31 – 34

33 – 36

34 – 38

36 – 40

37 – 41

cA

18 – 21

20 – 23

22 – 25

24 – 27

26 – 29

28 – 31

30 – 33

cG
cF

cE
cD

Alturas

Biqueira / Tamanhos do calçado

l G normal

72 – 83

Standard com biqueira aberta

l G curta
l D normal

62 – 71

Tamanhos 36 a 38

38 – 43

Tamanhos 39 a 43

l D curta

33 – 37

cC

cB
cY

Assistência

cB1

cA
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Duomed®
Tamanhos

cB
Perímetro do
tornozelo

cC
Perímetro da barriga da
perna

cG
Perímetro da coxa

Perímetro da coxa para
meias com banda de
fixação

S

19 – 21

28 – 34

42 – 57

47 – 54

M

22 – 24

32 – 38

48 – 64

52 – 60

L

25 – 27

36 – 42

54 – 71

56 – 65

XL

28 – 30

40 – 46

60 – 78

62 – 72

XXL

30 – 32

42 – 50

65 – 85

65 – 76

Classes de compressão

Indicações

1

compressão
suave

Para varicose ligeira sem tendência pronunciada para edema e
para varicose precoce na gravidez. Com razões especiais, por
exemplo, perda de força nas mãos, artrose, reumatismo, diabetes.
Compressão em mmHg: 18.0 – 21.0
Compressão in kPa: 2.4 – 2.8

sem costura:
mediven elegance
(biqueira aberta + fechada)
mediven for men (biqueirda fechada)
mediven active (biqueira fechada)
mediven comfort
(biqueira aberta + fechada)
mediven plus (biqueira aberta + fechada))
duomed (biqueira aberta + fechada)
com costura:
mediven 550 (biqueira aberta)
mediven mondi (biqueira aberta)

2

compressão
moderada

Para sintomas mais graves, varicose pronunciada com tendência para
edema, inchaço pós-traumático, após resolução de úlceras simples,
após tromboflebite superficial, após esclerose e cirurgia de varizes,
para estabilização do tratamento bem sucedido e para varicose mais
pronunciada na gravidez.
Compressão em mmHg: 23.0 – 32.0
Compressão in kPa: 3.1 – 4.3

sem costura:
mediven elegance
(biqueira aberta + fechada)
mediven for men (biqueirda fechada)
mediven active (biqueira fechada)
mediven comfort
(biqueira aberta + fechada)
mediven plus (biqueira aberta + fechada)
mediven forte (biqueira aberta)
duomed (biqueira aberta + fechada)
com costura:
mediven 550 (biqueira aberta)
mediven mondi (biqueira aberta)

3

compressão forte

Para todas as complicações na sequência de insuficiência venosa
constitucional e pós-trombótica, tendência pronunciada para
edema, varicose secundária, atrofia branca, dermatosclerose e após
resolução de úlceras graves, em particular das recorrentes.
Compressão em mmHg: 34.0 – 46.0
Compressão in kPa: 4.5 – 6.1

sem costura:
mediven plus (biqueira aberta + fechada)
mediven forte (biqueira aberta)
com costura:
mediven 550 (biqueira aberta)
mediven mondi (biqueira aberta)

4

compressão
muito forte

Para linfedema e elefantíase.
Compressão em mmHg: pelo menos, 49.0
Compressão in kPa: pelo menos, 6.5

com costura:
mediven 550 (biqueira aberta)
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cC

cB

Alturas

l G normal

72 – 83

l G curta

62 – 71

l D normal

39 – 44

l D curta

34 – 38

Biqueira
Para as meias c/ biqueira fechada
(exceto mediven forte):
Apenas um tamanho de pé altamente
elástico

Contra-indicações
De acordo com as directrizes da Sociedade Alemã de
Flebologia:
• Contra-indicações absolutas: doenças arteriais
oclusivas periféricas avançadas, insuficiência
cardíaca descompensada, flebite séptica, flegmasia,
coerulea dolens.
• Contra-indicações relativas: dermatoses húmidas,
intolerabilidade ao material das meias de
compressão, distúrbios sensoriais das extremidades,
neuropatia periférica avançada (por exemplo,
diabetes mellitus), poliartrite primária crónica.
A medi não assume responsabilidade pelo
resultado de qualquer utilização contra-indicada
deste produto.

Assistência

cG

catálogo de produtos medi • Assistência • 161

162 • Assistência • catálogo de produtos medi

Formulário de Fabrico por Medida
para meias e collants de malha circular
Encomenda por fax para a medi • Fax n.º 21 847 08 33
Nome do cliente

Data

Nome do paciente

unidade

Quantidade

par

collant

Assinatura e carimbo

perímetros

Pé

perímetros

esq. perna / cm 

 omprimento do pé biqueira
C
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

frente

cT

lT

cH

lH

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

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)
Cinto apenas na plus e na forte

cG

cG

lG

cF

cF

lF

cE

cE

lE

cD

cD

lD

cC

cC

lC

cB1

cB1

l B1

cB

cB

lB

cm

 erímetro
P
da cintura cT:

cm

trás

Biqueira macia

esquerda
direita
Altura l T:

Altura
do collant

cm

cY

cY

cA

cA

lA

Pedidos especiais

lZ

Compressão

CCL

CCL

CCL

Alturas

Marque
com uma cruz:

1

2

3

AD

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.

mediven elegance
mediven comfort
mediven plus
mediven forte

medi. I feel better.

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

Assistência

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
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

Encomenda por fax para a medi • Fax n.º 21 847 08 33
¨ Orçamento			

¨ Encomenda

Nome do cliente: __________________________________________________
Morada de entrega: _______________________________________________
Nome do paciente: ________________________________________________ Carimbo:
V / Encª Nº:__________________________ Data de encomenda:____________ Assinatura:____________________________________
Alturas

Perímetros perna direita
os perna esquerda
Perímetros perna direita
Medida Perímetros perna esquerda

o

T

com tensãoMedida
sem tensão

D
C

B1

B
Y
A

cH
cK
cG

mediven® meia de compressão de malha plana com costura

E

Medida
sem tensão Medida
com tensão

cT

H
K
G

F

Medida
com tensão

Medida
com tensão

cD
cC

Tipo de malha Compressão
¨ mediven sensoo
(CCL 2)

¨ mediven mondi
(CCL 1, 2, 3)

CCL 1 2 3 4

Secção da anca
Perna esquerda
Perna direita

¨ mediven 550

lD
lC

(CCL 1, 2, 3, 4)

¨ Azul marinho ¨ Par _______
¨ Antracite
¨ Unidade
¨ Aqua
__________
¨ Moss-green
¨ Cherry-red
¨ medi Magenta

esquerda

direita

É favor indicar nos
acessórios: a
"forma elíptica"

lB1

lB

lB

Cores Standard Cores de coleção Quantidade

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

l Zona poplítea

lE

lB1

cB
cY
cA

lK2

lF

lD
lC

cB1

cB
cY
cA

cB
cY
cA

lK2T

lG

lE

cD
cC

cB1

cB1

lH
lK1
lF

cE

Perna DRT

lK1T

lG

cF

cE

cD
cC

lK1T

cG

cF

cE

Medida
sem tensão

Perna DRT
Perna ESQ

lH
lK1

cG

cF

Alturas

Perna ESQ

Pé
¨ fechado
¨ aberto
¨ biqueira suave
(só na mediven 550)

¨esquerda ¨direita

¨ Biqueira

l Z _______ cm (total)
l Ai _______cm (interna)
l A ______cm (externa)

Variantes

Remate standard

Remate opcional

Acessórios

Cintura

Gancho

¨ Até ao joelho (AD)

Inclinação ligeira (proximal)

¨ Inclinação acentuada

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

¨ Cós perfurado

¨ Tricotado

¨ Cós simples

¨ Rede

¨ Cós tricotado

¨C
 ompressivo

¨ Meia até à coxa (AG)

¨ A 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 / CT / ET / FT

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

Prata

¨ Forma 3D
(só na mediven 550)

Fixação

Outros acessórios
Posição

Secção anca

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
¨ Banda de fixação bordada (5 cm)		 DRT _____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 C

(só na mediven mondi)

¨ “Y” até D

¨ “Y” até G

¨ esquerda

¨ direita

¨ Almofada linfática*
¨ Almofada*
ESQ ¨ interna ¨ externa
DRT ¨ interna
*especifique / desenhe a posição exata.

¨ Bolso*
¨ externa

¨ ESQ

¨ DRT

Padrões mediven 550 :
Pedidos especiais

¨ lT _______ cm
¨ Stars ¨ Ribs ¨ Pyramids

l Zon

esqu

É favor
acessó
"forma

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 interior e
exterior do pé
c) Meça a distância de marca em 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

cZ

4

cX

5

3

2

1

Z

4

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

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
Encomenda por fax para a medi • Fax n.º 21 847 08 33
¨ Orçamento			

¨ Encomenda

Nome do cliente: __________________________________________________
N° do cliente: ________________________

Endereço para entrega:_________

Nome do paciente: ________________________________________________

Carimbo:

Prazo de entrega: _____________________

Assinatura:_________________________________

Data da encomenda:___________

Circunferências e comprimentos pé esquerdo
5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

l XZ

l XZ

l XZ

l XZ

l XZ

l XZ

l XZ

l XZ

l XZ

l XZ

cZ

cZ

cX

cX

cZ

cZ

cZ

cZ

mediven® biqueiras em malha plana com costura

Circunferências e comprimentos pé direito

cX

cX

cX

cZ

cZ

cX

cX

cZ
cX

cX

cX

cA

cA

Comprimento
externo

Comprimento
externo

Comprimento Comprimento
interno
interno

Length Length
inside inside

Length
outside

Length
outside

cA1

cA1

Modelo

Compressão

¨ mediven
mondi

Biqueira mediven mondi ¨ ¨

(CCL 1, 2)

cZ

CCL 1 2 3

Biqueira mediven 550

¨ ¨ ¨

¨ mediven 550
(CCL 1, 2, 3)

Cores Standard Cores de coleção

Quantidade esq. Quantidade dir.

¨ Areia
¨ Azul marinho ¨ Cherry-red ¨ unid. _______
¨ Caramelo
¨ Moss-green ¨ Aqua
¨ Preto
¨ Antracite
¨ Caxemira		
¨ medi Magenta

¨ 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 com costura

¨ Biqueira individual

¨ Biqueira com costura

¨ Biqueira sem costuras
¨ Almofada linfática

¨ Biqueira sem costuras
¨ Almofada

(especifique / desenhe a posição exacta)

Padrões mediven 550 :
Pedidos especiais

¨ Bolso

¨ Stars

¨ Almofada linfática

¨ Almofada

(especifique / desenhe a posição exacta)

¨ Ribs

¨ Pyramids

¨ Bolso

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

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
digital 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

cC
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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, 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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7. Altura do ombro
a) Para a capa do ombro, meça do ponto G até ao
ponto H, sendo H a apófise da clavícula.

H
lG-H

G

lH
a)

V1
V2

b)

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

Encomenda por fax para a medi • Fax n.º 21 847 08 33
¨ Orçamento			

¨ Encomenda

Nome do cliente: __________________________________________________
N.º de cliente: ________________________ Morada de entrega:_____________
Nome do paciente: ________________________________________________

Carimbo: _________________________________

Prazo de entrega: _____________________

Assinatura:_________________________________

Data da encomenda:___________

Alturas

LUVA
Perímetros

cZ
cX

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

cZ
cX
Sem
tensão

Com
tensão

Alturas

Alturas
lGH

Sem
tensão

cZ
cX

cA

MANGA
Perímetros

Com
tensão

cG

lAB

H
Cin

to p
K

G1

ara

om

bro

lG

cB

cF
lF
cE
lAC

cC

lE

cD

lD

cC1
lAC1

cC

1

lC1

cC
lAD

cD

lAE
cE
Modelo

Compressão CCL 1 2 3

¨ mediven esprit
Luva
¨ mediven 550 braço Manga

Cores Standard

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

Cores de coleção

Quantidade

¨ Aqua
¨ Azul marinho
¨ Antracite
¨ Moss-green
¨ medi Magenta ¨ Cherry-red

unidades______

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

¨
¨
¨
¨

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)

¨ Com cinto para ombro K
Largura do cinto: ¨ 2,5 cm ¨ 5 cm
¨ Cobertura do ombro standard
¨ Cobertura de ombro anatómica
Ângulos na zona do cotovelo
¨ 160° (standard)

¨ 150°

¨ 135°

¨ Com fixação no sutiã
Largura da alça do sutiã
cm

Perímetro
cm
cm

¨ esquerdo
¨ dedos abertos
¨ dedos fechados
¨ direito

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:

Fixação

Lado / Opções

¨ Live Laugh Love

Pedidos especiais

¨ Timeless

¨ Sportive

mediven® thrombexin® 18
Até ao joelho (AD)
Tamanho

Medidas do membro inferior (perímetro em cm)

Código de cor

Tornozelo
cB

Barriga da perna Abaixo do joelho
cC
cD

Coxa
cG

Altura
A–D

Tornozelo

Coxa

XS

17 – 19

26 – 32

25 – 31

–

35 – 46

laranja

–

S

20 – 22

30 – 38

29 – 37

–

35 – 46

verde

–

M

23 – 25

34 – 44

33 – 43

–

35 – 46

violeta

–

L

26 – 28

38 – 48

37 – 47

–

35 – 46

azul

–

L-X

26 – 28

44 – 55

43 – 54

–

35 – 46

cinzento

–

XL

29 – 31

44 – 55

43 – 54

–

35 – 46

vermelho

–

XXL

32 – 34

51 – 66

50 – 65

–

35 – 46

castanho

–

Até à coxa (AG)
XS

17 – 19

26 – 36

25 – 35

40 – 50

60 – 84

laranja

laranja

S

20 – 22

30 – 42

29 – 41

48 – 60

65 – 89

verde

verde

S-X

20 – 22

30 – 42

29 – 41

56 – 70

65 – 89

verde

cinzento

M

23 – 25

34 – 46

33 – 45

56 – 70

65 – 89

violeta

violeta

M-X

23 – 25

34 – 46

33 – 45

64 – 80

65 – 89

violeta

cinzento

L

26 – 28

38 – 51

37 – 50

64 – 80

65 – 89

azul

azul

L-X

26 – 28

38 – 51

37 – 50

72 – 90

65 – 89

azul

cinzento

XL

29 – 31

42 – 55

41 – 54

72 – 90

65 – 89

vermelho

vermelho

XL-X

29 – 31

42 – 55

41 – 54

80 – 100

65 – 89

vermelho

cinzento

Até à coxa com cinto (AG)
S

20 – 22

30 – 42

29 – 41

48 – 60

65 – 89

verde

verde

M

23 – 25

34 – 46

33 – 45

56 – 70

65 – 89

violeta

violeta

L

26 – 28

38 – 51

37 – 50

64 – 80

65 – 89

azul

azul

L-X

26 – 28

38 – 51

37 – 50

72 – 90

65 – 89

azul

cinzento
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Código da embalagem
2 × 5 pares

5 × 1 par

8 040 201

–

–

8 040 202

–

–

8 040 203

–

–

8 040 204

–

–

8 040 214

–

–

8 040 205

–

–

8 040 206

–

–

8 060 201

–

–

8 060 202

8 060 002

–

8 060 212

–

–

8 060 203

8 060 003

–

8 060 213

8 060 013

–

8 060 204

8 060 004

–

8 060 214

8 060 014

–

8 060 205

–

–

8 060 215

–

–

–

–

8 062 002

–

–

8 062 003

–

–

8 062 004

–

–

8 062 014

mediven thrombexin 18

Assistência

10 × 1 par
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mediven® struva® 23
Até ao joelho (AD)
Tamanho

Medidas do membro inferior (perímetro em cm)

Código de cor

Código da embalagem

Tornozelo
cB

Barriga da perna Abaixo do joelho
cC
cD

Coxa
cG

Calcanhar

10 × 1 par

5 × 1 par

I

17 – 19

30 – 35

28 – 34

–

rosa

8 340 001

–

II

19 – 21

31 – 37

29 – 36

–

azul

8 340 002

–

III

21 – 23

32 – 40

30 – 39

–

amarelo

8 340 003

–

IV

23 – 25

33 – 42

31 – 41

–

vermelho

8 340 004

–

V

25 – 27

34 – 44

32 – 43

–

cinzento

8 340 005

–

VI

27 – 29

35 – 46

33 – 45

–

verde

8 340 006

–

VII

29 – 31

36 – 48

34 – 47

–

castanho

8 060 007

–

Até á coxa (AG)
I

17 – 19

30 – 35

28 – 34

42 – 54

rosa

–

8 360 001

II

19 – 21

31 – 37

29 – 36

46 – 58

azul

–

8 360 002

III

21 – 23

32 – 40

30 – 39

50 – 62

amarelo

–

8 360 003

IV

23 – 25

33 – 42

31 – 41

54 – 66

vermelho

–

8 360 004

V

25 – 27

34 – 44

32 – 43

58 – 70

cinzento

–

8 360 005

VI

27 – 29

35 – 46

33 – 45

62 – 74

verde

–

8 360 006

VII

29 – 31

36 – 48

34 – 47

66 – 78

castanho

–

8 360 007

mediven® struva® 35
Até ao joelho (AD)
Tamanho

Medidas do membro inferior (perímetro em cm)

Código de cor

Código da embalagem

Tornozelo
cB

Barriga da perna Abaixo do joelho
cC
cD

Coxa
cG

Calcanhar

10 × 1 unidade 10 × 1 unidade com
banda de fixação
em silicone

I

17 – 19

30 – 35

28 – 34

–

rosa

–

–

II

19 – 21

31 – 37

29 – 36

–

azul

8 240 002

–

III

21 – 23

32 – 40

30 – 39

–

amarelo

8 240 003

–

IV

23 – 25

33 – 42

31 – 41

–

vermelho

8 240 004

–

V

25 – 27

34 – 44

32 – 43

–

cinzento

8 240 005

–

VI

27 – 29

35 – 46

33 – 45

–

verde

8 240 006

–

VII

29 – 31

36 – 48

34 – 47

–

castanho

8 240 007

–

Até à coxa (AG)
I

17 – 19

30 – 35

28 – 34

42 – 54

rosa

8 260 001

–

II

19 – 21

31 – 37

29 – 36

46 – 58

azul

8 260 002

8 261 002

III

21 – 23

32 – 40

30 – 39

50 – 62

amarelo

8 260 003

8 261 003

IV

23 – 25

33 – 42

31 – 41

54 – 66

vermelho

8 260 004

8 261 004

V

25 – 27

34 – 44

32 – 43

58 – 70

cinzento

8 260 005

8 261 005

VI

27 – 29

35 – 46

33 – 45

62 – 74

verde

8 260 006

8 261 006

VII

29 – 31

36 – 48

34 – 47

66 – 78

castanho

8 260 007

–
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5 × 1 par com
cinto
–
–
–
–
–
–
–
–
8 362 002
8 362 003

mediven struva 23

8 362 004
8 362 005
8 362 006
8 362 007

10 × 1 unidade meia
AG com cinto
–
–
–
–
–
–
–
8 262 001
8 262 002

mediven struva 35

8 262 003
8 262 004
8 262 005
8 262 006

Assistência

8 262 007
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mediven ulcer kit®
Tamanho

I

Medidas do membro inferior
(em cm)

Código
de cor

Tornozelo Barriga
da perna
cB
cC

Abaixo do
joelho
cD

Calcanhar

ulcer kit
biqueira fechada biqueira aberta

ulcer kit curto
biqueira fechada biqueira aberta

18 – 20

27 – 33

rosa

3 810 091

3 817 091

28 – 34

Artigo n.º

3 810 001

3 817 001

II

20 – 22

30 – 37

29 – 36

azul

3 810 092

3 810 002

3 817 092

3 817 002

III

22 – 24

33 – 40

32 – 39

amarelo

3 810 093

3 810 003

3 817 093

3 817 003

IV

24 – 26

35 – 43

34 – 42

vermelho

3 810 094

3 810 004

3 817 094

3 817 004

V

26 – 28

37 – 46

36 – 45

cinzento

3 810 095

3 810 005

3 817 095

3 817 005

VI

28 – 30

39 – 49

38 – 48

verde

3 810 096

3 810 006

3 817 096

3 817 006

VII

30 – 32

41 – 51

40 – 50

castanho

3 810 097

3 810 007

3 817 097

3 817 007

mediven ulcer kit

medi Hospital Butler
Disponível na seguinte variante

Artigo n.º

Largura ajustavel

6 900 062

medi Hospital Butler
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Formulário de Fabrico por Medida
lipomed® blackline / skinline
Encomenda por fax para a medi • Fax n.º 21 847 08 33
Encomendado por
Contacto
Endereço
Cód. postal / Localidade
N.º de cliente

Dados do paciente

Modelo solicitado (marque com uma cruz)
F–M da cintura até a
meio da coxa

Abaixo do peito
Perímetros cerca de
1 a 3 cm abaixo da base
da mama
cN

cm

Abaixo do joelho
Perímetro cerca 5 cm
abaixo da rótula

F–N abaixo do peito até
meio da coxa

	D–M da cintura

até abaixo do joelho

Cintura
Perímetro da cintura

cM

cm

Tornozelo
Perímetro do
tornozelo

lipomed® blackline
D–N abaixo do peito
até abaixo do joelho

Anca
Perímetro da parte mais
larga da anca

cL

lipomed® skinline

cm

Comprimento da perna
Desde o gancho até à altura
desejada

B–M da cintura

Coxa
Perímetro da coxa cerca
de 5 cm abaixo da
virilha.
cG

B–N abaixo do peito

até ao tornozelo

cm

até ao tornozelo

Meio da coxa
Perímetro a meia
distância entre a rótula
e a virilha
cF

cm

Comprimento abdominal
Desde o gancho até à altura desejada
(indique apenas um comprimento)

(indique apenas um comprimento)

cD

Assinatura

cm

cB

cm

lF
lD
lB

cm*
cm*
cm*

lN
lM

cm*
cm*

* Medida corporal = Medida do produto acabado
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Formulário de Fabrico por Medida
lipomed® shirt men
Encomenda por fax para a medi • Fax n.º 21 847 08 33
Encomendado por
Contacto
Endereço
Cód. postal / Localidade
N.º de cliente

Pescoço
Perímetro do pescoço

cT

cm*

Costas
Comprimento das
costas da linha do
pescoço até à cintura
lTM

cm*

Cotovelo
Perímetro com o
cotovelo ligeiramente
fletido
cY

cm*

Data de entrega pretendida

Dados do paciente

Linha do pescoço
Profundidade desejada
do decote

lT

cm*

Ombro
Da linha do pescoço até
à extremidade do ombro

lTP

cm*

Pulso
Perímetro do pulso

cS

cm*

Peito
Perímetro da parte mais
larga do peito

cN

cm*

cM

Axila
Perímetro da axila

cP

Cintura
Perímetro da cintura

cm*

cm*

Parte superior do
braço
Perímetro do bícep,
proximal
cQ

cm*

Lado
Comprimento lateral da
axila até à cintura

lPM

cm*

Bíceps
Perímetro do bícep,
médio

cR

cm*

Comprimento do braço
Do ombro até ao comprimento
desejado do braço
cP
l PY 1/2
l PS 1/1

cm*
cm*

* Medida corporal = Medida do produto acabado
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Formulário de Fabrico por Medida
lipomed® shirt women
Encomenda por fax para a medi • Fax n.º 21 847 08 33
Encomendado por
Contacto
Endereço
Cód. postal / Localidade
N.º de cliente

Pescoço
Perímetro do pescoço

cT

cm*

Lado
Comprimento lateral da
axila até à cintura

lPM

cm*

Bíceps
Perímetro do bícep,
médio

cR

cm*

Data de entrega pretendida

Dados do paciente

Linha do pescoço
Profundidade desejada
do decote

cT

cm*

Costas
Comprimento das
costas da linha do
pescoço até à cintura
lTM

cm*

Cotovelo
Perímetro com o
cotovelo ligeiramente
fletido
cY

cm*

Peito
Perímetro da parte mais
larga do peito com sutiã

cO

cm*

Ombro
Da linha do pescoço até
à extremidade do ombro

lTP

cm*

Pulso
Perímetro do pulso

cS

cm*

Abaixo do peito
Perímetro abaixo do
peito

cm*

cN

cM

Axila
Perímetro da axila

cm*

cP

Cintura
Perímetro da cintura

Parte superior do
braço
Perímetro do bícep,
proximal
cQ

Comprimento do braço
Do ombro até ao comprimento
desejado do braço
cP
l PY 1/2
l PS 1/1

cm*

cm*

Por favor, indique
também o tamanho do
sutiã
(p. ex., 80C).

cm*
cm*

* Medida corporal = Medida do produto acabado
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