mediven® rundstickade
kompressionsstrumpor
En guide som hjälper dig att mäta, välja storlek
och förskriva rätt kvalitet.

medi. I feel better.

Vi hjälper dig att mäta
och välja rätt storlek
I denna broschyr har vi samlat tips, råd och
guider som underlättar för dig i ditt arbete som
förskrivare av medicinska kompressionsstrumpor.
En medicinsk kompressionsstrumpa finns i många
olika storlekar eftersom den måste sitta perfekt på
brukaren. Storleken utgår från ett antal omfångs- och
längdmått. Endast när alla mått passar in på en
storlek kan den väljas. I annat fall måttillverkas
kompressionsstrumpan exakt efter tagna mått.
Lycka till och hör gärna av dig om du har några frågor
eller om du behöver råd. Du hittar alla kontaktuppgifter på sista sidan.
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Så här mäter du för en knästrumpa (AD)

Fortsätt mäta upp längs benet
för att beställa en lårstrumpa (AG)

l B1
Mät längdmåttet från
golvet upp till den
punkt där vadmuskeln
börjar.

Mät omfångsmåttet
runt foten vid lilltåns
bas (c A).

cA
l B1

c B1

Öppen tådel
Mät fotlängden från
hälens baksida till
lilltåns bas (l A).

lZ

lA

cY

Sluten tådel
Mät fotlängden från
hälens baksida till
stortåns spets (l Z).

cY
Mät omfånget runt
häl och vrist. Foten
ska vinklas uppåt
maximalt.

lB
Mät längdmåttet
från golvet upp till
den punkt där vristen
är som smalast.
cB
lB

cB

Mät omfånget runt
vristen där längdmåttet togs.

lC

cC

cE

cD

lC
Mät längdmåttet från
golvet upp till den
punkt där vaden är
som störst.

cF

lF

lF
Mät längdmåttet från
golvet upp till lårets
mitt.

lH
cH

Mät omfånget runt
låret där längdmåttet
togs.

lG
Mät längdmåttet från
golvet upp till ca 3 cm
under grenen.

lG

cD

cG
cG

Mät omfånget runt
låret där längdmåttet
togs.
Du har nu tagit alla
mått som krävs för en
lårstrumpa.

Här behövs ej
längdmått.

cK

cF

cC

Mät omfånget runt
benet där längdmåttet togs.

Mät omfånget runt
båda benen. Måttet
tas vid samma
mätpunkt som c G.

Mät omfånget runt
knäet där längdmåttet togs. Benet ska
vara lätt böjt.

Mät omfånget runt
benet där längdmåttet togs.

lD
Mät längdmåttet från
golvet upp till ca 2-3
cm under knävecket.

cK

cE

Mät omfånget runt
benet där längdmåttet togs.

lD

lE
Mät längdmåttet från
golvet upp knävecket.

c B1

Du har nu tagit alla
mått som krävs för en
knästrumpa.
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lE

Fortsätt mäta till midjan för
att beställa en strumpbyxa (AT)

lH
Mät längdmåttet från
golvet upp till den
punkt där höften är
som bredast.
cH

Mät omfånget runt
höften där längdmåttet togs.

lT
cT

lT
Mät längdmåttet från
golvet upp till den
punkt där du vill att
strumpbyxan ska ska
sluta.
cT
Mät omfånget runt
midjan där längdmåttet togs.

Måttabell för standardstorlekar

l GT (fram)

cT
l GT

Mät längden från
grenen upp till midjan
(eller dit du vill att
strumpan ska sluta).
Låt måttbandet följa
kroppens kontur.
Det är behagligare för
patienten om du mäter
ca 3 cm vid sidan av
grenen.

cT
l GT

Viktigt att tänka på

Omfångsmått

•

Jämför dina omfångsmått med
tabellen till höger. Utgå från
vristomfånget (cB). Välj sedan den
standardstorlek där samtliga mått
passade in. Kontrollera sedan att
även längdmåttet passar in här
nedan. Om något mått inte passar
in på någon standardstorlek måste
kompressionsstrumporna måtttillverkas.

•

Längd- och omfångsmått tas alltid vid samma
punkt på benet.
Där hälen möter golvet finns mätpunkt A. Strax
under knäet finns mätpunkt D. För att beställa en
knästrumpa mäts alla mått mellan A och D. Därför
kallas till exempel knästrumpor för AD-strumpor.

Generell guide för längdmått

l GT (bak)
Mät längden från
glutealvecket till
midjan (eller dit du vill
att strumpan ska
sluta).

lT

Låt måttbandet följa
kroppens kontur.

l E = 45 cm
l D = 40 cm
l C = 30 cm
l B1= 20 cm
l B = 10 cm

Du har nu tagit alla
mått som behövs för
en strumpbyxa.

lH
lG
lF

= 100-110 cm
= 90 cm
= 80 cm
= 60 cm

Standardstorlekar

III

IV

V

VI

VII

Lårstrumpa häftband x-vid

cG

49 – 47

53 – 62

57 – 67

61 – 72

65 – 77

69 – 81

73 – 85

cG

43 – 48

45 – 52

49 – 56

53 – 60

56 – 64

60 – 68

64 – 72

Strumpbyxa

cG

43 – 57

45 – 62

49 – 67

53 – 72

56 – 77

60 – 81

64 – 85

Längdmått

cG

43 – 57

45 – 62

49 – 67

53 – 72

56 – 77

60 – 81

64 – 85

cG

lG

cF

39 – 52

41 – 56

44 – 60

47 – 65

50 – 69

53 – 73

57 – 78

lF

cE

30 – 37

33 – 40

35 – 43

37 – 45

39 – 48

41 – 51

42 – 53

cF

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

23 – 27

24 – 29

26 – 32

29 – 35

31 – 37

33 – 39

35 – 41

Omfångmått

cE
cD
cC

lE
lD
lC

c B1

cB1

lB1

cB

lB
cA

cY

Alla standardstorlekar finns i två
olika längder (normal och kort).

II

Lårstrumpa häftband

Denna tabell gäller mediven
elegance, mediven comfort,
mediven plus, mediven active och
mediven for men.

Längdmått

I

lA
lZ

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

Rekommenderad standardstorlek för sluten fotlängd
mediven elegance

Motsvarande skostorlek 36 – 43

mediven active

Motsvarande skostorlek 38 – 48

mediven for men

Motsvarande skostorlek 39 – 46

Övriga kvaliteter

Motsvarande skostorlek 36 – 43

Rekommenderade längdmått för standardstrumpor (cm)
lD

Knästrumpa

Normal

39 – 44

Kort

34 – 38

lD

mediven active

Normal

43 – 49

Kort

37 – 42

lG

Lårstrumpa/Strumpbyxa

Normal

72 – 83

Kort

62 – 71

Storlekskollen
Ange alla mått i vår Storlekskollen
på vår hemsida så visas automatiskt
korrekt storlek – eller om du bör
välja måttillverkning.
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Vilken kompressionsstrumpa ska man välja?
Två steg till de perfekt anpassade kompressionsstrumporna!
Steg 1: Överväg indikation / sjukdomens svårighetsgrad
(t. ex. åderbråck, trombos, kronisk venös insufficens)

mediven
elegance
Kompressionsklass

CEAP1

Diagnos

Syfte med kompression

Inga tecken på befintlig venös insufficiens

Förebygga svullnad, tyngdkänsla, stramhet samt smärta i benen.
Kontakta oss för information om kompressionsstrumpor med
lättare kompression.

Förändringar i ytliga vensystemet, spindelnätsådring samt
begynnande åderbråck

Förebygga ytterligare försämring av begynnande venös
insufficiens

Förändringar i ytligt vensystem samt i perforanter

Förebygga ytterligare försämring av venös insufficiens samt
begynnande hudförändringar, lokala och generella

C0

C1

C2

C3

C4

Förändringar i ytligt och djupt vensystem samt
perforanter. Ankelödem, hudpigmentering, eksem, småsår

Förebygga bensår, ödemminskning, hudförbättring

a) Venös insufficiens i det ytliga och djupa vensystemet samt i
perforanter.

Förebygga bensår

b) Hudpigmentering, eksem, LDS (Lipodermatoskleros), atrophie
blanche, bensår

Förebygga bensår

Venös insufficiens med utläkt bensår

Förebygga recidiv av bensår

mediven
for men

mediven
comfort

mediven
plus

mediven
active

1

2

1

2

1

2

1

2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

C5

3

mediven
forte

1

2

2

3

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Kompressionsklasser (KKL)

Pågående bensår
C6
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1

CEAP = Clinical Etiological Anatomical Pathophysiology

Behandling med circaid juxtacures justerbar kompression vid
såromläggning. Kontakta oss för mer information om detta
sortiment.

• Rekommenderas
• Rekommenderas i vissa fall

KKL1

18-21 mmHg

KKL2

23-32 mmHg

KKL3

34-46 mmHg

KKL4

< 49 mmHg
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Steg 2: Ö
 verväg patientens kriterier
Rekommendation – mediven® behandlingskompass:
• Ju högre vikt
• Ju större ödem (venöst ödem)
• Ju allvarligare sjukdom
• Ju mjukare bindväv
→ Desto kraftigare bör kompressionsmaterialet vara.
→ Om ett eller flera kriterium möts krävs ett starkare material.
→ Använd mediven flatstickat vid lymfödem eller lipödem.

Material

Lätt (t.ex., mediven elegance)

tig, mild sjukdom
Exempel: Övervik
kraf tigt material
och lätt ödem →

Medel (t.ex., mediven plus)

Kraftig (t.ex., mediven forte)

Kriterier
1. Vikt
2. Ödem (venöst ödem)
3. S
 jukdomens svårighetsgrad
mediven elegance
Rekommenderade mediven®
kompressionsstrumpor:

mediven for men
mediven comfort
mediven plus
mediven active
mediven forte
Att Mäta och Välja Rätt • 11

Rundstickade och högelastiska
medicinska kompressionsstrumpor

mediven elegance®
Tunn, elastisk och transparent

Egenskaper
Material

Lätt

Världens populäraste kompressionsstrumpa.
mediven elegance är en idealisk kombination av
medicinsk effektivitet, bekvämlighet och attraktivt
utseende och är ett bra val vid lättare diagnoser.

KKL

1, 2

Utförande

AD, AG, AT, AT/U

Standard

7 storlekar i 2 längder
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Material

Medel

Beprövad klassiker för både henne och honom. Täcker
ett brett behandlingsspektrum med ett stort urval av
modeller och utföranden.

KKL

1, 2, 3

Utförande

AD, AG, AG/T, AT, AT/U, AT/H

Standard

7 storlekar i 2 längder

Ja

MTM

Ja

Färger

Se färgöversikt

Färger

Se färgöversikt

Tådel

Öppen / sluten som standard.
Soft toe som tillval.

Tådel

Öppen / sluten som standard.
Soft toe som tillval.

Egenskaper
Material

Lätt

Särskilt utformad fotdel för höger och vänster fot,
anatomiskt utformade häl- och tåpartier, fuktavvisande
material och elegant ribbad design är exempel på detaljer som gör mediven for men unik .

KKL

1, 2

Utförande

AD

Standard

7 storlekar i 2 längder

Har fått högsta betyg för mjukhet av ett oberoende
testinstitut! Den lena och mjuka insidan gör även
mediven comfort lätt att både ta på och av.

Egenskaper

MTM

mediven® for men
Speciellt anpassad för mäns anatomi

mediven comfort®
Mjuk, len och högelastisk

mediven plus®
Slitstark, bekväm och effektiv

mediven active®
Mjukt material med ribbstickad design

Egenskaper
Material

Kraftig

mediven active är en slitstark kompressionsstrumpa
som är ribbstickad och robust på ytan men mycket
mjuk på insidan. Utmärkt passform, även för de med
större fötter.

KKL

1, 2

Utförande

AD

Standard

7 storlekar i 2 längder

MTM

Nej

MTM

Nej

Färger

Se färgöversikt

Färger

Se färgöversikt

Tådel

Sluten

Tådel

Sluten

Övrigt

Prisbelönad med IF-Award

Övrigt

Prisbelönad med IF-Award

Egenskaper
Material

Medel

KKL

1, 2

Utförande

AD, AG, AT

Standard

7 storlekar i 2 längder

MTM

Ja

Färger

Se färgöversikt

Tådel

Öppen / sluten som standard.
Soft toe och plush foot som
tillval.

mediven® forte
Robust och slitstark

Egenskaper
Material

Kraftig

mediven forte är en robust och slitstark rundstickad
kompressionsstrumpa och är idealisk för tuffare tag.
mediven forte är ett utmärkt val vid svåra venösa
störningar eller vid tidiga besvär av lymfödem.

KKL

2, 3

Utförande

AD, AG, AG/T, AT, AT/U, AT/H

Standard

7 storlekar i 2 längder

MTM

Ja

Färger

Se färgöversikt

Tådel

Öppen / sluten (stor eller liten)
som standard.
Soft toe som tillval
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Översikt över utföranden

Alla utföranden
finns i normal och
kort längd.

Utförande

AD
Knästrumpa

•
•
•
•
•
•

mediven elegance
mediven for men
mediven comfort
mediven plus
mediven active
mediven forte
Standardfärger

mediven
elegance

cashmere
caramel
beige
bronze
rosé
svart
marinblå
antracit
vit
magenta
brun

* ca 10 dagars tillverkningstid.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•*
•*

AG
Lårstrumpa

AT
Strumpbyxa

AT/U
Strumpbyxa
Gravid

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

mediven
for men

•
•
•
•

AG/T
Lårstrumpa
midjeband

mediven
comfort

•
•
•*
•*
•*
•
•
•

mediven
plus

•
•
•
•
•
•
•
•
•*
•*

AT/H
Strumpbyxa
Herr

mediven
active

•
•
•
•
•

ET
Cykelbyxa

mediven
forte

•
•
•*
•*
•*
•
•
•

CT
Capribyxa

BT
Leggings

AT/E
Strumpbyxa
ett ben

Trendfärger
Förutom våra permanenta
standardfärger erbjuder
vi även trendfärger. Dessa
byts ut regelbundet och du
hittar de aktuella trendfärgerna på vår hemsida:
www.medi.se
Kristaller från Swarovski
Alla kompressionsstrumpor
från mediven kan beställas
med äkta kristallmotiv från
Swarovski (med undantag
för mediven active och
mediven for men).

Flatstickad medicinsk kompression

Vad är flatstickad
kompression och när
används det?
Flatstickade material har väldigt låg elasticitet
och används när man vill få effekt djupt ned i
vävnaden, exempelvis vid lymfödem eller mycket
kraftiga ödem.
Flatstickade kompressionsstrumpor kännetecknas av
att de har en genomgående söm på baksidan.
Materialen tillverkas nämligen i ett platt tygstycke
som sedan sys ihop. Detta innebär att materialen kan
tillverkas i alla former, oavsett hur ödemet ser ut, med
millimeterprecision. Fördelen med flatstickade
kompressionsstrumpor är att de orkar hålla emot
musklernas expansion vid aktivitet och därmed
tvingar musklerna att expandera djupare ned i
vävnaden. Av denna anledning används flatstickade
material alltid vid behandling av lymfödem.
Flatstickade kompressionsstrumpor kan måttillverkas
i tusentals olika utföranden och kombinationer för
både ben och arm, tå och hand. Det finns även ett
mindre sortiment i standardstorlekar.

Begär gärna vår
produktkatalog

Att Mäta och Välja Rätt • 17

Justerbar kompression

Ett bättre alternativ till
kostsam bandagering

Med Built-In-Pressure® System kontrollerar du enkelt
kompressionen med de integrerade markeringarna
på kardborrebanden.

circaid® är ett mer effektivt, ekonomiskt och enklare
alternativ till bandagering.
circaid är ett produktsortiment där kompressionen
justeras med kardborreband. På varje kardborreband
finns en markering som visar det aktuella trycket. I takt
med att ödemet förändras justeras kardborrebanden
vilket innebär att trycket alltid är optimalt. Produkterna
är så enkla att hantera att brukaren ofta klarar detta
helt på egen hand.
De justerbara kompressionsprodukterna är perfekta vid
behandling av bensår, under avsvällningsfasen vid
lymfödem och i vissa fall även som alternativ till
medicinska kompressionsstrumpor då brukaren inte
klarar av att själv ta på sig sina kompressionsstrumpor.
Begär gärna vår
produktkatalog
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Hjälpmedel för på- och avtagning

Upplever dina brukare
att det är svårt med
på- och avtagning?
Det finns hjälpmedel att tillgå. Vi har marknadens
bredaste sortiment av hjälpmedel för både påoch avtagning.
På medi anser vi att alla människor bör få en rimlig
chans att klara sig på egen hand. Ingen ska behöva
känna sig beroende av andra för att få må bra. En
kompressionsstrumpa gör ju ingen nytta om den inte
används. Vi satsar därför stora resurser på utveckling
av nya hjälpmedel för både på- och avtagning. Tack
vare detta kan vi idag erbjuda det bredaste sortimentet av hjälpmedel för både arm- och benstrumpor
på den svenska marknaden. Chansen är därför stor att
du kan hitta något som passar just din brukares
behov.

Begär gärna vår
produktkatalog

Kvinnan på bilden använder en
medi Butler.
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Övrigt att tänka på

Tips som hjälper dig i ditt arbete som
ordinatör.
Storlekskollen
Ange alla mått i Storlekskollen på vår hemsida
så får du automatiskt se exakt vilken standardstorlek som passar, eller om kompressionsstrumporna bör måttsys. Du kan även se vilka
mått som avviker – och hur mycket.
Kan du ditt kundnummer?
Alla enheter/mottagningar samt fakturamottagare har egna kundnummer hos oss. Genom
att ange kundnummer behöver du endast
komplettera med ditt namn och telefonnr
istället för kompletta adressuppgifter vid varje
beställning, något som sparar mycket tid.

Kom ihåg att:
• Vi behöver veta samtliga omfångs- och längdmått för det utförande du
vill beställa. Det vill säga samtliga mått från A till D för en knästrumpa.
• Glöm inte att ange vart strumporna ska levereras.
• Ange önskat antal tydligt samt vilken/vilka färger du önskar.
• Aktuell färgöversikt finns på vår hemsida: www.medi.se
• Tänk på att alla strumpor av standardstorlek levereras i par, förutom
lårstrumpor med höftdel.
• Skicka beställningsblanketten via fax eller e-post. Undvik försättsblad.
• Vi har tyvärr ingen möjlighet att faxa tillbaka bekräftelser på mottagna
fax.
• Undvik att beställa olika produkttyper, till exempel standardstorlekar,
måttillverkat och hjälpmedel, på en och samma orderblankett.
• Texta tydligt!

Behöver du hjälp?

Våra produktspecialister besöker gärna din
arbetsplats.

Vår engagerade kundservice på kontoret
svarar gärna på dina frågor.

I dagsläget har vi fem mycket kunniga och
erfarna produktspecialister ute på fältet - alla
med många års erfarenhet av medicinsk
kompression och klinisk profession så som:
• leg. sjukgymnast/medicinsk lymfterapeut
• leg. distriktssköterska
• leg. sjuksköterska

Kontoret har öppet varje vardag, mellan kl.
07:30 – 16:30. Kundservice kontaktar du när du
har specifika frågor om dina beställningar och
leveranser eller har allmänna frågor om vårt
sortiment.

Produktspecialisterna besöker gärna din
arbetsplats och informerar om vårt sortiment.
De kan även arrangera kurser för dig och dina
kollegor samt ge såväl kvalificerade som
medicinska råd.

Tel 08-96 97 98
Fax 08-626 68 70
info@medi.se
order@medi.se
www.facebook.com/medi.sweden
www.instagram.com/medisweden

Kontakta vår kundservice för att höra vilken
produktspecialist som är ansvarig för just ditt
område, eller besök på hemsida www.medi.se.

Undvik alla felkällor!
Beställ enkelt och snabbt i vår e-shop

Håll gärna utkik
efter våra kurser

Prenumerera på
våra nyhetsblad

Ta del av våra
personalpriser

I vår e-shop riskerar du inte att välja en färg
som utgått eller göra ett felaktigt tillval. Bara
det som går att beställa finns tillgängligt.
Vi har även byggt in avancerade hjälp- och
kontrollsystem som varnar om något mått
fyllts i felaktigt.
Vidare får du full historik över dina beställningar vilket förenklar vid reordination. Din
historik kan du självklart dela med dina kollegor på din arbetsplats.

Våra kurser vänder
sig både till nybörjare och till dig som
varit verksam under
några år och vill få
fördjupad kunskap
om mätning och materialval. Läs mer på
vår hemsida:
www.medi.se/kurser

Ge oss din e-postadress så ser vi till att
du inte missar våra
nyhetsutskick. Varje
månad informerar vi
om det senaste som
hänt i vårt sortiment,
inplanerade kurser,
produktnyheter och
mycket, mycket mer.

Du vet väl om att du
som ordinatör får
ta del av generösa
rabatter på vårt sortiment? Vi vill nämligen att du också
ska ha friska ben och
själv kunna prova
våra olika kompressionsstrumpor.
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T 08-96 97 98
F 08-626 68 70
info@medi.se
www.medi. se

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

4 047872 668590
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