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mediven® 
comfort
A nova classe de conforto.

Indicações
Após escleroterapia/cirurgia•	
Doenças venosas inflamatórias (tromboflebite  •	
superficial, varicoflebite) com tendência  
para edema ligeiro
Insuficiência venosa crónica estádio 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

Modo de acção
A mediven comfort oferece um equilíbrio invulgar 
entre suavidade e eficácia. A classe de conforto da 
mediven garante a máxima comodidade de utilização e 
grande facilidade ao calçar e descalçar – sem 
sacrificar a eficácia clínica. Materiais inovadores e a 
mais recente tecnologia asseguram o seu bem-estar. 

Características
Calcanhar reforçado•	
Disponível em 5 tamanhos (II – VI)•	
Altamente elástico em malha opaca•	
Banda de fixação confortável para até ao joelhos  •	
e meias-calças
Biqueira suave como característica especial, •	
 tanto no modelo standard como por medida

mediven comfort

Estilos biqueira aberta AD AD curta AG/NoB AG/NoB curta AG/MfB AG/MfB curta AM AM curta

barriga da perna barriga da perna 
curta

coxa com  
banda de fixação

coxa curta com 
banda de fixação

coxa com banda  
de fixação  
multifunçÕes

coxa curta com 
banda de fixação
multifunçÕes

meia-calça meia-calça curta

Classe1 Artigo n.º Z140x02–6 Z147x02–6 Z169x02–6 Z159x02–6 Z16Hx02–6 Z15Hx02–6 Z110x02–6 Z117x02–6

Classe2 Artigo n.º Z240x02–6 Z247x02–6 Z269x02–6 Z259x02–6 Z26Hx02–6 Z25Hx02–6 Z210x02–6 Z217x02–6

Estilos biqueira fechada AD AD curta AG/NoB AG/NoB curta AG/MfB AG/MfB curta AM AM curta

barriga da perna barriga da perna 
curta

coxa com banda de 
fixação

coxa curta com 
banda de fixação

coxa com banda  
de fixação  
multifunçÕes

coxa curta com 
banda de fixação
multifunçÕes

meia-calça meia-calça curta

Classe1 Artigo n.º Z140x12–6 Z140x12–6 Z169x12–6 Z159x12–6 Z15Hx12–6 Z15Hx12–6 Z110x12–6 Z117x12–6

Classe2 Artigo n.º Z240x12–6 Z240x12–6 Z269x12–6 Z259x12–6 Z25Hx12–6 Z25Hx12–6 Z210x12–6 Z217x12–6

Comprimento 2 comprimentos para AD/até ao joelho, AG/até à coxa, AM/meia-calça

Pé Biqueira aberta e fechada para estilos standard

Banda de fixação Disponível banda de fixação em silicone ou multifuncional para meias até à coxa e até à coxa curta
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Compressão

CCL 1, 2
Vantagens do produto

Manuseamento confortável 
ao calçar e descalçar.

 

Cores
O artigo está disponível nas 
seguintes cores:
S = Standard
M = feita por medida

S + M

Preto

S + M

Montana
(cor tendência)

S + M

Areia
mediven comfort

Estilos biqueira aberta AD AD curta AG/NoB AG/NoB curta AG/MfB AG/MfB curta AM AM curta

barriga da perna barriga da perna 
curta

coxa com 
banda de fi xação

coxa curta com 
banda de fi xação

coxa com banda 
de fi xação 
multifunçÕes

coxa curta com 
banda de fi xação
multifunçÕes

meia-calça meia-calça curta

Classe1 Artigo n.º Z140x02–6 Z147x02–6 Z169x02–6 Z159x02–6 Z16Hx02–6 Z15Hx02–6 Z110x02–6 Z117x02–6

Classe2 Artigo n.º Z240x02–6 Z247x02–6 Z269x02–6 Z259x02–6 Z26Hx02–6 Z25Hx02–6 Z210x02–6 Z217x02–6

Estilos biqueira fechada AD AD curta AG/NoB AG/NoB curta AG/MfB AG/MfB curta AM AM curta

barriga da perna barriga da perna 
curta

coxa com banda de 
fi xação

coxa curta com 
banda de fi xação

coxa com banda 
de fi xação 
multifunçÕes

coxa curta com 
banda de fi xação
multifunçÕes

meia-calça meia-calça curta

Classe1 Artigo n.º Z140x12–6 Z140x12–6 Z169x12–6 Z159x12–6 Z15Hx12–6 Z15Hx12–6 Z110x12–6 Z117x12–6

Classe2 Artigo n.º Z240x12–6 Z240x12–6 Z269x12–6 Z259x12–6 Z25Hx12–6 Z25Hx12–6 Z210x12–6 Z217x12–6

Comprimento 2 comprimentos para AD/até ao joelho, AG/até à coxa, AM/meia-calça

Pé Biqueira aberta e fechada para estilos standard

Banda de fi xação Disponível banda de fi xação em silicone ou multifuncional para meias até à coxa e até à coxa curta

Estilos padrão

Tamanhos standard II – VI

Feita à medida disponível

Modelos especiais disponível

tabela de tamanhos – por favor, v. pág. 120

S + M

Bege

Clima Comfort Clima Fresh

VarietyPerfect Fit
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