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mediven plus

Estilos AD AD curta AG AG curta AG/SN

barriga da perna barriga da perna 
curta

coxa coxa curta coxa com banda 
de fixação

Classe1 Artigo n.º 4140x01-7 4147x01-7 4160x01-7 4150x01-7 4161x01-7

Classe2 Artigo n.º 4240x01-7 4247x01-7 4260x01-7 4250x01-7 4261x01-7

Classe3 Artigo n.º 4340x01-7 4347x01-7 4360x01-7 4350x01-7 4361x01-7

Estilos AG curta/SN AM AM curta AM/U AM/U curta

coxa curta com 
banda de fixação

meia-calça meia-calça curta meia-calça de 
grávida

meia-calça curta 
de grávida

Classe1 Artigo n.º 4151x01-7 4110x01-7 4117x01-7 4120x01-7 4127x01-7

Classe2 Artigo n.º 4251x01-7 4210x01-7 4217x01-7 4220x01-7 4227x01-7

Classe3 Artigo n.º 4351x01-7 4360x01-7 4317x01-7 4320x01-7 4327x01-7

Comprimento 2 comprimentos para AD/até ao joelho, AG/meia até à coxa, AM/meia-calça e AM/U/meia-calça de 
grávida e ceroula para homem - AM/H

Pé Biqueira aberta para estilos standard, biqueira fechada com efeito antibacteriano disponível por 
pedido especial

Banda de fixação Banda de fixação de silicone para os modelos de meia até à coxa curta e até à coxa, banda de fixação 
multifuncional e renda disponível por pedido especial

mediven® 
plus
A meia de compressão experimentada e  
testada para ela e para ele.

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
Insuficiência venosa crónica estádio I, II (atrofia •	
branca, dermatosclerose) e III (ulcus cruris venosum) 
com tendência para edema moderado, após  
ulcerações graves e com tendência para edema 
ligeiro a moderado

Modo de acção
A meia de compressão de malha circular é usada  
para o tratamento de doenças venosas moderadas a 
graves e veias varicosas, assim como para tromboses. 
A malha opaca esconde veias varicosas e  
telangiectasias, é duradoura mas agradavelmente 
suave para a pele. Altamente recomendadas para 
coxas sensíveis ou muito largas.

Características
Sistema patenteado Climafresh e acção  •	
antibacteriana para pés mais frescos
Clima-Comfort para boa respiração e compensação •	
térmica fiável
O inovador fio duplo de elevada elasticidade torna  •	
a meia fácil de calçar e de descalçar
Novo: o banda de fixação multifuncional mediven, •	
particularmente suave para a pele

tabela de tamanhos – por favor, v. pág. 120
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Estilos AMH AMH curta  AG                          AG curta

ceroula para 
homem

ceroula para 
homem curta

coxa
com cinto

coxa
com cinto curta

direita esquerda direita esquerda

Classe1 Artigo n.º 4130x01–7 4137x01–7 4163x01–7 4162x01–7 4153x01–7 4152x01–7

Classe2 Artigo n.º 4230x01–7 4237x01–7 4263x01–7 4262x01–7 4253x01–7 4252x01–7

Classe3 Artigo n.º 4330x01–7 4337x01–7 4363x01–7 4362x01–7 4353x01–7 4352x01–7

Compressão

CCL 1, 2, 3
Vantagens do produto

Agradável para a pele, 
durável e opaca.

 

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

S + M

Black

S + M

Preto
S + M

Caramelo

Estilos padrão

Tamanhos standard I – VII

Feita à medida disponível

Modelos especiais disponível

S + M

Bege

Clima Comfort Clima Fresh

Soft Elastic Variety
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