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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 
Mail: medi.portugal@medibayreuth.pt 

Horário 
De segunda a Quarta-Feira 
Das 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h00 
 

Quinta-Feira 
Das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 
 

Sexta-Feira 
Das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 

Morada 
medi Bayreuth, Unipessoal, Lda 
Rua Eugénio de Castro Rodrigues, 2 
1700-184 Lisboa   

Internet 
Pode também visitar o nosso site internet  
(idioma em inglês) em www.medi.de 
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A empresa  
que está por detrás  
dos produtos

Há mais de 50 anos que a medi Bayreuth tem 

vindo a ser pioneira na colocação no mercado 

de produtos terapêuticos inovadores focalizados 

para a melhoria da qualidade de vida.

A mediven® tem mantido a sua posição de elevada 

qualidade na área das meias de compressão. O 

recurso a técnicas inovadoras de tecelagem das 

malhas e a utilização de fio elástico (tipo spandex) 

não revestido conferiram às meias medicinais de 

compressão mediven® a reputação de uma fina 

beleza, sem comprometer a eficácia medicinal.

Dedicada ao desenvolvimento de produtos de 

qualidade superior, à aplicação de um controlo 

de qualidade consciente e à satisfação total do 

cliente, a medi construiu uma reputação ímpar 

no que respeita à criatividade, à fiabilidade e ao 

apoio dedicado aos seus clientes.

Todo e qualquer elemento do nosso produto final 

é submetido a processos de inspecção e avaliação 

constantes, tanto no local de fabrico como poste-

riormente.

O êxito da medi Bayreuth nos campos da Flebolo-

gia, Linfologia e Ortopedia, bem como na área dos 

cuidados médicos é o resultado da nossa focali-

zação na qualidade e na nossa constante procura 

da excelência.

Sem nunca nos considerarmos satisfeitos com os 

resultados conseguidos ontem, estamos sempre 

empenhados em descobrir os últimos e mais ex-

citantes desenvolvimentos no campo dos mate-

riais, dos fabricos e da concepção dos produtos.



Marcação CE
Os nossos produtos medicinais medi Bayreuth satisfazem to-
dos os requisitos da directiva europeia 93/42/CEE e da legislação 
alemã sobre Produtos Medicinais. De acordo com os regulamen-
tos, os nossos produtos são submetidos aos procedimentos de  
avaliação da conformidade, sendo-lhes concedida a marcação 
CE. Sendo uma espécie de “passaporte para produtos indus-
triais”, a marcação CE assegura a livre comercialização dentro da 
Área Económica Europeia (AEE).

Rótulo de Qualidade
As nossas meias medicinais de compressão são verificadas 
regularmente pelo Hohenstein Research Institute, em con-
formidade com as disposições de qualidade e de ensaio da 
RAL-GZ 387. Como confirmação de que os produtos satisfa-
zem as condições de qualidade, o Rótulo de Qualidade en-
contra-se impresso na embalagem.

Öko-Tex Standard 100
Todas as Meias e Collants de Compressão, quer sejam de 
malha circular, quer de malha plana, meias para profilaxia 
da trombose e ligaduras são examinadas regularmente e 
avaliadas de acordo com normas rigorosas por centros de 
ensaio independentes- por exemplo o Instituto Hohenstein 
- relativamente a quaisquer substâncias tóxicas potencial-
mente prejudiciais para a saúde humana. A concessão do 
Certificado da norma Öko-Tex Standard 100 é a garantia da 
qualidade testada para protecção da saúde.

DIN EN ISO 9001/ DIN EN 13485
A medi Bayreuth mantém um sistema de gestão da quali-
dade em conformidade com as normas DIN EN ISO 9001 e 
DIN EN 13485. Desde 1996 temos vindo a demonstrar aos 
nossos clientes a nossa obediência às normas ISO 9000 
através dos certificados, deste então, a medi Bayreuth tem 
vindo a explorar as oportunidades oferecidas por esta norma 
para conseguir a melhoria contínua dos produtos das suas 
unidades de negócios de Flebologia, Ortóteses, Próteses e 
Hospitalar e para implementar processos e procedimentos 
mais seguros e mais eficientes. Definimos a satisfação dos 
clientes como uma medida decisiva da qualidade.

Dispositivo de Teste Hohenstein - “HOSY”
A pressão é a característica mais importante das meias me-
dicinais de compressão..

Como fabricante de produtos medicinais, a 
medi Bayreuth tem uma elevada consciên-
cia da qualidade. Os seus certificados, quer 
dos produtos, quer dos processos, provam 
que é dado cumprimento a todos os requi-
sitos legais.
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Benefícios dos produtos 
medi
A linha de compressão mediven® oferece características 
garantidas que o vão impressionar (a si e ao seu cliente)

Produtos optimamente desenhados para as exigên-
cias dos pacientes. Tudo possível graças às soluções 
únicas e conceitos inovadores.

Os mais recentes materiais desenvolvidos aumen-
tam a satisfação do paciente e a durabilidade das 
meias e collants. Características impressionantes 
que incluem menor absorção da transpiração, 
menor tensão e elevada resistência a gorduras, 
óleos e desodorizantes.

A nossa equipa presta-lhe um serviço de atendi-
mento personalizado e entregas rápidas.

Uma política única no tratamento de problemas, 
indo sempre ao encontro dos clientes e dos pa-
cientes.

Mais segurança e maior confiança para os clientes 
no seu contacto com os pacientes.

•

•

•

•

•
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Clima Comfort
Reduz a transpiração e previne a secura da pele. Isto só é conseguido pela patenteada 
malha que assegura um rápido desaparecimento da humidade, o que permite a 
manutenção da temperatura ao longo de toda a malha.

Clima Fresh
A prata introduzida nos fios da malha por uma técnica especial tem propriedades 
anti-bacterianas que previnem as bactérias e outros micro organismos de coloniza-
rem a malha e provocarem odores. Este processo é definitivo e não desaparece com 
as lavagens.

Perfect Fit
Respiração activa, materiais elásticos e elevada qualidade de acabamentos asseguram 
um alto conforto ao paciente.

Soft Elastic
A nova técnica da malha aumenta o uso confortável com uma grande sensação de 
liberdade para os dedos dos pés e menor pressão na área do peito do pé.

Variedade
Disponível em sete tamanhos e numerosas versões para responder às necessidades 
específicas de um largo leque de pacientes.

Instruções de Uso
Lave as meias de compressão diariamente.
As meias podem ser lavadas na máquina a uma temperatura máxima de 40o e no 
programa suave.
Use apenas detergentes suaves para a lavagem. Não utilize amaciadores.
Nunca seque as meias ao sol ou nos aquecedores.
A maior parte dos modelos podem ser secos na máquina de secar. Por favor observe  
as etiquetas.
Não limpe a seco, não passe a ferro nem utilize lixívias.

•
•

•
•
•

•

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Soft Elastic

Variety

Icones
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mediven® 
elegance
As meias de compressão para as mais 
elevadas exigências

Azul
escuroAntraciteSiena MontanaCaramelo Areia Diamante

Bege

Branco

Cores de colecção disponíveis por encomenda e variáveis de  estação para estação.•

Cores: 
Cor disponível em stock :

Outras cores standard disponíveis por encomenda :

Preto

mediven elegance - com biqueira

Ref / 
Modelo

185/186 - AD 187 - AG 188 - AG curta 189 - AG  c/ BF    190 - AG 
curta c/ BF

191 - 192 AM 193 - 194 - 
AMU

Ref / 
Modelo

285/286 - AD    287 - AG 288 - AG curta    289 - AG c/ BF 290 - AG 
curta c/ BF

291 - 292 - AM 293 - 294 - 
AMU

A mediven® elegance combina a eficácia medicinal com as exigências da moda. 
Devido à malha transparente dificilmente se distingue das meias de nylon normais 
A larga escolha de cores serve todo o tipo de moda e estilo. 
Versátil como meias até ao joelho, até à coxa, collants e collants de gravidez . 

 

Características 
Mais fáceis de calçar e descalçar e ainda um mais elevado ajuste a cada paciente devido a novas tecnologias  
da malha
Malha ainda mais suave e de aspecto fino
Melhoramento da característica Clima-Comfort para pernas mais leves e menor transpiração
Soft Elastic: aumenta o uso confortável com uma grande sensação de liberdade para os dedos dos pés e menor 
pressão na área do peito do pé
Novo fio mais resistente no gancho do collant graças à nova técnica da malha
Fio extra durável no calcanhar reforçado que não sentirá e que se estende pela sola do pé. Para os dias activos 
do quotidiano. 

Tabela de medidas: veja por favor na pág. 85

•

•
•
•

•
•

•

CCL 1, 2

Classe 1

Classe 2
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mediven elegance - com biqueira

REFª          / Modelo Classe Tamanhos Par/Un

185/186
AD - Até ao Joelho 
Alt. Normal / Curta Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

187 AG - Coxa
Sem banda fixação

Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

188 AG - Coxa alt. curta
Sem banda fixação

Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

    189        AG - Coxa
   com banda fixação

Cl.1         I      II       III       IV       V        VI        VII Par

190 AG - Coxa alt. curta 
com banda fixação

Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

191/192 AM - Collant 
Alt. Normal / Curta

Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

193/194 AMU - Collant Gravidez 
Alt. Normal / Curta

Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

285/286 AD - Até ao Joelho 
Alt. Normal / Curta

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

287 AG - Coxa
Sem banda fixação

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

288 AG - Coxa alt. curta
Sem banda fixação

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

    289        AG - Coxa
   com banda fixação

Cl.2         I      II       III       IV       V        VI        VII Par

290 AG - Coxa alt. curta 
com banda fixação

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

291/292 AM - Collant 
Alt. Normal / Curta

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

293/294 AMU - Collant Gravidez 
Alt. Normal / Curta

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

Soft ElasticClima Comfort Perfect FitClima Fresh Variety

Aplicação Cristais Swarovski  por encomenda em qualquer modelo.

Biqueira Aberta disponível por encomenda.    

Bandas de Fixação Larga ou Simples disponíveis por encomenda. 

Biqueira Soft Toe disponível por encomenda .    

Fabrico por Medida disponível por encomenda. Por favor consulte a medi - Tl: 21 843 71 60

“Modelos Especiais” disponíveis por encomenda. Por favor consulte a medi - Tl: 21 843 71 60  
 

•

•

•

•

•

•
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mediven® 
Plus
As meias de compressão experimenta-
das e testadas para ele e para ela

CCL 1, 2, 3

A  malha circular das meias de compressão são utilizadas para o tratamento de doenças venosas, de moderadas a severas, 
veias varicosas e tromboses. 
A malha opaca disfarça as varizes e  pequenas varizes superficiais. São duráveis e no entanto muito suaves para a pele. 
Recomendadas para coxas largas  com pele sensível. 

 

Características
Sistema Climafresh patenteado e acção anti-bacteriana para pés mais frescos
Clima-Comfort para maior respiração da pele e uma verdadeira compensação da temperatura
A elevada qualidade do fio duplo inovador permite um fácil calçar e descalçar
Novo: A banda de fixação multifuncional opcional, particularmente amiga da pele 

Tabela de medidas: veja por favor na pág. 85

•

•
•
•
•

•

Cores: 
Cor disponível em stock :                                                 Outras cores standard disponíveis por encomenda :

CarameloPreto

Cores de colecção disponíveis por encomenda e variáveis de  estação para estação.•

Bege

mediven plus - sem biqueira

Ref / 
Modelo

101/102 
AD

107 
AG

105 
 AG curta

108 
AG c/ BF

   106  
 AG curta c/ BF

117/118* 

 AGT dta
119/120* 

 AGT esq

109/110 - AM    113*/114* - AMU 115/116* - AM/H

Ref / 
Modelo

201/202 
AD

206 
AG

205 
AG curta

200 
AG c/ BF

 199 
AG curta c/ BF

207/208 
AGT dta

209/210  
 AG T esq

211/212 - AM 213*/214* - AMU 215/216* - AM/H

Classe 1

Classe 2



medi • 14

mediven plus - sem biqueira

REFª          / Modelo Classe Tamanhos Par/Un

101/102
AD - Até ao Joelho 
Alt. Normal / Curta Cl.1  I      II       III       IV       V        VI        VII Par

107 AG - Coxa
Sem banda fixação

Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

105 AG - Coxa alt. curta
Sem banda fixação

Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

    108     AG - Coxa
   com banda fixação

Cl.1         I      II       III       IV       V        VI        VII Par

106 AG - Coxa alt. curta 
com banda fixação

Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

117/118* AGT - Meia c/ cinto  DRT
Alt. Normal / Curta

Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

119/120* AGT - Meia c/ cinto  ESQ
 Alt. Normal / Curta

Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

109/110 AM - Collant
 Alt. Normal / Curta

Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

113*/114* AMU - Collant gravidez
Alt. Normal / Curta

Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

115/116* AM/H - Collant homem
 Alt. Normal / Curta

Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

201/202 AD - Até ao Joelho 
Alt. Normal / Curta

Cl.2  I      II       III       IV       V        VI        VII Par

206 AG - Coxa
Sem banda fixação

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

205 AG - Coxa alt. curta
Sem banda fixação

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

200 AG - Coxa
Com banda fixação

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

199 AG - Coxa alt. curta
Com banda fixação

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

207/208 AGT - Meia c/ cinto DRT
Alt. Normal / Curta

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

209/210 AGT - Meia c/ cinto ESQ
Alt. Normal / Curta

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

211/212 AM - Collant
Alt. Normal / Curta

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

213*/214* AMU - Collant gravidez
Alt. Normal / Curta

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

    215/216*        AM/H - Collant homem
   Alt. Normal / Curta

Cl.2         I      II       III       IV       V        VI        VII Un

Clima Fresh Perfect Fit VarietyClima Comfort

Biqueira Fechada disponível por encomenda em todos os modelos. 

Bandas de Fixação Larga ou Multifuncional nos modelos AG disponíveis por encomenda.

Modelo AD Extra disponível por encomenda - “PERNAS EM BOLA”. 

Fabrico por Medida disponível por encomenda. Por favor consulte a medi - Tl: 21 843 71 60

“Modelos Especiais” disponíveis por encomenda. Por favor consulte a medi - Tl: 21 843 71 60  
   

•

•

•

•

•

*Artigos disponíveis por encomenda
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mediven® 
Plus
As meias de compressão experimenta-
das e testadas para ele e para ela

CCL 1, 2, 3

A  malha circular das meias de compressão são utilizadas para o tratamento de doenças varicosas, de moderadas a 
severas, veias varicosas e tromboses. 
A malha opaca disfarça as varizes e  pequenas varizes superficais, são duráveis e no entanto muito suaves para a pele. 
Recomendadas para coxas largas  com pele sensível 

 

Indications
Sistema Climafresh patenteado e acção anti-bacteriana para pés mais frescos
Clima-Comfort para maior respiração da pele e uma verdadeira compensação da temperatura
A elevada qualidade do fio duplo inovador permite um fácil calçar e descalçar
Novo: A banda de fixação multifuncional, particularmente amiga da pele 

Tabela de medidas: veja por favor na pág. ___

•

•
•
•
•

•

mediven plus - sem biqueira

Ref / 
Modelo

401/402 
AD

404 
 AG

403 
AG curta

400*   
AG c/ BF

  399*  
AG curta c/ BF

405/407*  
AGT dta

406/408* 
AGT esq

409*/410* - AM    413*/414*- AMU 415*/416* - AM/H

Caramelo

Bege

Cores de colecção disponíveis por encomenda e variáveis de  
estação para estação.

•

Cores: 
Cor disponível em stock :

Outras cores standard disponíveis por encomenda :

Preto

Classe 3
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mediven plus - sem biqueira

REFª          / Modelo Classe Tamanhos Par/Un

401/402
AD - Até ao Joelho 
Alt. Normal / Curta Cl.3  I      II       III       IV       V        VI        VII Par

404 AG - Coxa 
Sem banda fixação

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

403 AG - Coxa alt. curta
Sem banda fixação

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

    400*     AG - Coxa
   com banda fixação

Cl.3         I      II       III       IV       V        VI        VII Par

399* AG - Coxa alt. curta 
com banda fixação

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI        VII Par

405/407* AGT - Meia c/ cinto  DRT
Alt. Normal / Curta

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

406/408* AGT - Meia c/ cinto  ESQ
 Alt. Normal / Curta

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

409*/410* AM - Collant
 Alt. Normal / Curta

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

413*/414* AMU - Collant gravidez
Alt. Normal / Curta

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

415*/416* AM/H - Collant homem
 Alt. Normal / Curta

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI        VII Un

Clima Fresh Perfect Fit VarietyClima Comfort

Biqueira Fechada disponível por encomenda em todos os modelos. 

Bandas de Fixação Larga ou Multifuncional disponível por encomenda.  

Modelo AD Extra disponível, no modelo altura normal por encomenda - “PERNAS EM BOLA”. 

Fabrico por Medida disponível por encomenda. Por favor consulte a medi - Tl: 21 843 71 60

“Modelos Especiais” disponíveis por encomenda . Por favor consulte a medi - Tl: 21 843 71 60  
   

•

•

•

•

•

*Artigos disponíveis por encomenda
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mediven® 
Comfort
A nova classe de conforto

CCL 1, 2

mediven® comfort oferece um raro equilíbrio entre suavidade e eficácia. Garante um conforto máximo e é particularmente 
fácil de calçar e descalçar – sem o sacrifício da eficácia medicinal. 
Materiais inovadores  e a mais recente tecnologia asseguram o bem-estar. 

 

Características
Calcanhar reforçado
Disponível em cinco tamanhos (II-VI)
Elevada elasticidade numa malha opaca
Cós confortável para meias até ao joelho e collants
"Soft Toe" disponível como pedido especial, nos tamanhos standard e nos fabricos por medida 
 

Tabela de medidas: veja por favor na pág. 85

•

•
•
•
•
•

mediven comfort - sem biqueira

Ref / 
Modelo

140/142 - AD 169 - AG c/ BF 
simples

159 - AG curta 
c/ BF simples

Z161* - AG c/ BF 
multif.

 Z151* - AG curta 
c/ BF multif

Z110 - AM Z117- AM 
curto

240/242 -  AD    269  -  AG  c/  BF 
simples

259 - AG curta 
c/ BF simples

Z261* -  AG c/ BF 
multif.

   Z251*-  AG curta 
c/ BF multif Z210 - AM Z217 - AM

curto

Areia

Cores: 
Cor disponível em stock :

Outras cores standard disponíveis por encomenda :

Preto

Caramelo

Classe 1

Classe 2

Cores de colecção disponíveis por encomenda e variáveis  
de  estação para estação. 
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mediven comfort - sem biqueira

REFª          / Modelo Classe Tamwanhos Par/Un

140/142
AD - Até ao Joelho 
Alt. Normal / Curta Cl.1        II       III       IV       V        VI        Par

169 AG - Coxa
Com banda fixação simples

Cl.1        II       III       IV       V        VI        Par

159 AG - Coxa alt. curta
Com banda fixação simples

Cl.1        II       III       IV       V        VI        Par

    Z161*    AG - Coxa
   Com banda fixação multifunções

Cl.1                II       III       IV       V        VI        Par

Z151* AG - Coxa alt. curta 
Com banda fixação multifunções

Cl.1        II       III       IV       V        VI        Par

Z110 AM - Collant
Alt. Normal

Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        Un

Z117 AM - Collant
 Alt.  Curta

Cl.1 I      II       III       IV       V        VI        Un

240/242 AD - Até ao joelho
 Alt. Normal / Curta

Cl.2        II       III       IV       V        VI        Par

269 AG - Coxa
Com banda fixação simples

Cl.2        II       III       IV       V        VI        Par

259 AG- Coxa alt. curta
Com banda fixação simples

Cl.2        II       III       IV       V        VI        Par

Z261* AG - Coxa 
Com banda fixação multifunções

Cl.2        II       III       IV       V        VI        Par

Z251* AG - Coxa alt. Curta 
Com banda fixação multifunções

Cl.2        II       III       IV       V        VI        Par

Z210 AM - Collant
Alt. normal

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        Un

Z217 AM - Collant
Alt. curta

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI        Un

Clima Fresh Perfect Fit VarietyClima Comfort

Biqueira Fechada disponível por encomenda em todos os modelos, sem acréscimo de preço.

Biqueira "Soft Toe" disponível por encomenda.  
    

•

•
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mediven active - com biqueira

Ref / 
Modelo 342* - AD 343*- AD curta   340 - AD 341* - AD curta

mediven® 
Active
Desportiva e atractiva malha canelada

CCL 1, 2

mediven® active é a meia até ao joelho atlética, nas classes de compressão 1 e 2, adequada para desordens venosas, de 
baixas a moderadas, e para pernas pesadas, cansadas e inchadas. Adicionado ao seu efeito medicinal é o seu aspecto 
canelado tornando-as iguais ao visual das peúgas de homem. 
Material agradável para a pele e muito durável. 
Cós muito suave evitando constrições. 

 

Características
Malha de aspecto canelado atractivas para ele e para ela
Cós suave
Disponível em cinco tamanhos (II-VI) 

Tabela de medidas: veja por favor na pág. 85 
 

•

•
•
•

•

mediven active - com biqueira 

REFª          / Modelo    Classe             Tamanhos Par/Un

342* AD - Até ao Joelho 
Alt. Normal    Cl.1             II       III       IV       V        VI      Par

343* AD - Até ao Joelho 
Alt. Curta

   Cl.1             II       III       IV       V        VI       Par

340 AD - Até ao Joelho 
Alt. Normal 

   Cl.2             II       III       IV       V        VI         Par

    341* AD - Até ao Joelho 
Alt. Curta

   Cl.2                   II       III       IV       V        VI        Par

Clima Fresh Perfect Fit VarietyClima Comfort

Cores: 
Cores disponíveis em stock :                                                    Outras cores standard disponíveis por encomenda :

Preto BrancoCastanho
Azul
escuro

Classe 1

*Artigos disponíveis por encomenda

Classe 2
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collants - com biqueira

Ref / 
Modelo 130/132 - AM 230/232 - AM

Collants económicos

REFª          / Modelo Classe Tamanhos Par/Un

130/132
AM - Collant 
Alt. normal / curta Cl.1  I     II       III       IV       V        VI        VII Un

230/232 AM - Collant
Alt. normal / curta

Cl.2  I    II       III       IV       V        VI        VII Un

Cores: Cor disponível em stock :                      
                        

Bege

Duomed®

A solução económica para problemas venosos

REFª          / Modelo Classe               Tamanhos Par/Un

D110*/D117* AM - Collant 
Alt. normal / curta Cl.1               S     M       L       XL       XXL Un

D301 AD - Até ao joelho
Alt. normal 

Cl.2               S     M       L       XL       XXL Par

D302 AD - Até ao joelho 
Alt. curta

Cl.2               S     M       L       XL       XXL Par

D304 AG - Coxa 
Sem banda fixação

Cl.2               S     M       L       XL       XXL Par

D303 AG - Coxa alt. curta
Sem banda fixação

Cl.2              S     M       L       XL       XXL Par

D210*/D217* AM - Collant
Alt. normal / curta

Cl.2              S     M       L       XL       XXL Un

Duomed - sem biqueira

Ref / 
Modelo D110*/D117*- AM D 301 - AD D 302 - AD curta D 304 - AG D 303 - AG curta D 210*/217* - AM

Cores: 
Cor disponível em stock :                                              

Bege

Tabela de medidas: veja por favor na pág. 85 •

Tabela de medidas: veja por favor na pág. 85• *Artigos disponíveis por encomenda

Classe 1 Classe 2
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mediven® 
Forte
O parceiro forte na terapia de  
compressão

CCL 2, 3

Máxima estabilidade de compressão durante todo o dia. Elevado efeito de “pressão de trabalho” para uma acção profunda 
e extrema durabilidade.
Terapia segura para sérias indicações graças à mediven forte 

Características
Malha circular bidireccional muito elástica e não deslizante
Fio muito forte para veias varicosas de pronunciadas a severas, desordens de funções venosas sérias, após 
cicatrização de úlceras varicosas 
 

Tabela de medidas: veja por favor na pág. 85

•

•

•
•
•

mediven forte - sem biqueira 

Ref / 
Modelo

320/321* - AD 323* - AG 322* - AG 
curta

323-1* - AG 
c/ BF

   322-1* - AG 
curta c/ BF

325* - AGT
dto

326*- AGT
esq

AM* 

330/332 -  AD    333*-  AG 334* - AG 
curta 

333-1* - AG c/ 
BF

334-1* - AG 
curta c/ BF 

   335*  -  AGT
dto

336* - AGT
esq AM*

*Artigos disponíveis por encomenda

Classe 2

Classe 3

Cores: 
Cor disponível em stock :                                              

Bege
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mediven forte - sem biqueira

REFª          / Modelo Classe Tamanhos Par/Un

320/321* AD - Até ao Joelho 
Alt. Normal / Curta Cl.2 I      II       III       IV       V        VI         VII Par

323* AG - Coxa
Sem banda fixação

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI         VII Par

322* AG - Coxa alt. curta
Sem banda fixação

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI         VII Par

    323-1 *    AG - Coxa
   Com banda fixação

Cl.2     I      II       III       IV       V        VI         VII Par

322-1* AG - Coxa alt. curta 
Com banda fixação

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI         VII Par

325* AGT - Meia 
Com cinto DRT

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI         VII Un

326* AGT - Meia 
Com cinto ESQ

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI         VII Un

AM* Collant 
 Alt. Normal /curta

Cl.2 I      II       III       IV       V        VI         VII Un

AMU - FPM Collant gravidez
Fabrico por medida

Cl.2 Un

AM/H - FPM Collant homem
Fabrico por medida

Cl.2 Un

330/332 AD - Até ao joelho 
Alt. normal/curta

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI         VII Par

333* AG - Coxa 
Sem banda fixação

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI         VII Par

334* AG - Coxa Alt. curta
Sem banda fixação

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI         VII Par

333-1* AG - Coxa
Com banda fixação

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI         VII Par

334-1* AG - Coxa alt. curta
Com banda de fixação

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI         VII Par

335* AGT - Meia
Com cinto DRT

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI         VII Un

336* AGT - Meia
Com cinto ESQ

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI         VII Un

AM* AM - Collant
Alt. normal/curta

Cl.3 I      II       III       IV       V        VI         VII Un

AMU - FPM Collant gravidez 
Fabrico por medida

Cl.3 Un

AM/H-FPM Collant homem 
Fabrico por medida

Cl.3 Un

Clima Fresh Perfect Fit Variety

Biqueira Fechada disponível por encomenda em todos os modelos. 
Fabrico por Medida disponível por encomenda, também em preto. Por favor consulte a medi - Tl: 21 843 71 60
“Modelos Especiais” disponíveis por encomenda. Por favor consulte a medi - Tl: 21 843 71 60     
     

•
•
•

*Artigos disponíveis por encomenda
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mediven® 
Ulcer Kit
O melhor tratamento para úlceras 
venosas de pernas

A prata é um elemento tradicional nos cuidados/tratamentos de 
feridas, mesmo quando usada em baixas concentrações, pode 
contrariar uma larga variedade de bactérias por um largo período de 
tempo.
A característica especial da mediven ulcer é o elemento prata 
integrado permanentemente dentro do material do fio elástico. 
Previne o aparecimento de odores e o desenvolvimento de micro 
organismos resistentes. Assim, o mediven ulcer tem um efeito anti-
micótico e anti-bacteriano a longo prazo, sobre micro-organismos 
resistentes.
O mediven ulcer kit é composto por dois tipos de meias de com-
pressão:
1 meia interior, mediven ulcer - pressão de 20mmHg ao nível do 
tornozelo, concebida para o tratamento de longa duração. A com-
pressão moderada é muito bem tolerada pelo doente, facilitando a 
continuidade do tratamento, também à noite ou em repouso.
1 meia exterior, mediven ulcer plus, para usar sobre a anterior, 
também com 20mmHg ao nível do tornozelo que suporta e reforça 
a compressão durante o dia e quando em actividade.
Estes dois componentes asseguram a compressão requerida de 
40mmHg e fornecem uma elevada pressão de trabalho necessária 
durante a fase aguda do tratamento da úlcera.
A embalagem comercial do mediven ulcer kit contém 2 meias 
interiores iguais, permitindo que, quando necessário, possa 
substitui-la para lavagem.

•

•

•

•

•

•

•

Benefícios do produto

Produto único com propriedades únicas, que vai de encontro 
com as mais elevadas necessidades dos médicos e pacientes 
para uma assistência fiável e segura.

Abertura de inspecção 
A abertura de inspecção debaixo do pé da mediven ulcer está destinada à segurança do paciente. A 
circulação sanguínea pode ser observada em qualquer altura e a higiene inter-digital pode ser efectuada.

Terminação suave do cós 
A terminação suave do cós permite uma fixação segura, sem constringir.

Peito do pé / calcanhar 
A cor tricotada na zona do peito do pé / calcanhar permite um correcto posicionamento no calcanhar, e 
juntamente com o código de cor do tamanho, permite uma rápida e fiável determinação do tamanho da 
meia. Ao mesmo tempo, a área moldada do calcanhar permite uma redução óptima da pressão.
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mediven Ulcer Kit

Ref / 
Modelo 381 - AD 382 - AD curta 388* - Recarga

mediven Ulcer Kit

REFª          / Modelo Classe Tamanhos Par/Un

381 AD - Até ao Joelho 
Alt. Normal 

Cl. 1+1   I    II       III       IV       V        VI        VII Emb

382 AD - Até ao Joelho
Alt. curta

Cl. 1+1  I     II       III       IV       V        VI        VII Emb

388* Recarga Cl.1  I      II       III       IV       V        VI        VII Par

Kit Ulcer: Embalagem 2 meias mv Ulcer + 1 meia mv Ulcer Plus  
*Recarga: 2 meias  mediven Ulcer   
              

•

mediven ulcer kit

Tam. Medidas (em cm) Código de Cor

Tornozelo cB Barriga da perna cC Abaixo joelho cD Calcanhar

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 cinza

VI 28 – 30 39 – 49 38 – 48 verde

VII 30 – 32 41 – 51 40 – 50 castanho

* Artigos disponíveis por encomenda
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Post-op 
Pad
O conceito inovador e patenteado de 
terapia para compressão pós cirurgia 
de varizes

A mediven® post-op Pad é uma almofada de 2 camadas, 
formada por 2 componentes:
Por dentro, é composta por um núcleo cilíndrico de espuma rígida.
Por fora, é composta por uma camada de espuma mole que se adapta 
perfeitamente a qualquer perna. 
 

Vantagens do produto:
Menos hematomas
Redução das dores pós-operatórias
Sucesso da terapia 
Perfeita adesão e conforto na utilização para os pacientes 
 

Indicações 
mediven post-op Pad pode ser usado após as seguintes intervenções 
cirúrgicas: 

terapia endovenosa por laser
terapia esclerosante
stripping venoso
terapia por radiofrequência 
 

Indicações especiais:
Por motivos de higiene, bem como devido ao perigo de infecção, o 
mediven post-op Pad só pode ser usado por um paciente e por uma só 
vez.
Não pode ser esterilizado

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
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Post-op Pad

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

5400009 Post-Op PAD  Único Un

Do que precisa:
do mediven post-op Pad
em opção: 
- uma meia protectora Struva Fix* 
- uma meia de compressão mediven  (Struva 23 ou Struva 35) 
 

* Veja por favor na pág. 75 

•
•
•

No lado exterior, a almofada apresenta ligeiros pontos de corte 
visíveis, distanciados 2,5 cm entre si. Com a ajuda destes entalhes, a 
almofada pode ser adaptada individualmente ao comprimento da 
coxa do paciente

•
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Linfologia
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Linfologia
Simplesmente, sinta-se bem!

Está estimado que cerca de 15 milhões de pessoas, a 
nível global, sofrem de desordens do sistema 
linfático. Muito pouco é ensinado nas universidades 
sobre as doenças do sistema linfático, mesmo nos 
dias de hoje. Assim, os médicos estão menos familia-
rizados com os problemas associados aos linfede-
mas. Os pacientes afectados geralmente recebem 
muito pouca informação para uma real ajuda no seu 
quotidiano. Outra forma de edema é o lipoedema. 
Este é um distúrbio de acumulação de gordura. As 
células gordas acumulam-se na anca, coxas e zona 
das pernas. Os braços também são frequentemente 
afectados e, no decorrer da doença, formas combi-
nadas da doença podem desenvolver-se, tais como 
flebolipoedema e lipolinfedema.
Todos estes diferentes quadros clínicos requerem o 
uso de vestes de compressão individualizadas, 
adaptadas às necessidades de cada paciente.

As vestes de compressão elástica mediven para 
linfedemas obedecem ao máximo de adaptação e 
conforto, enquanto, ao mesmo tempo, oferecem 
eficácia medicinal. Os produtos mediven são líderes de 
mercado – o maior critério de qualidade na selecção de 
materiais, compressão básica e graduada, elasticidade 
bidireccional têm como resultado a lealdade dos 
pacientes, maior confiança e óptimos resultados nos 
tratamentos.
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mediven®550
A especializada.

Características
Malha durável e amiga da pele
Acabamentos elásticos
Disponível em 11 tamanhos
Disponível com pé sem biqueira

•
•
•
•

Perfect Fit

CCL 2

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

lA

lB

lB1

lC

lD

cY
cA

cB

cC

cD

cB1

mediven 550 - meias com costura e pé sem biqueira 

REFª          / Modelo    Classe             Par/Un

550
AD - Até ao Joelho 
Alt. Normal    Cl.2            Par

mediven 550

Ref / 
Modelo AD

Classe 2

mediven®  550 meias até ao joelho,  tamanhos
standard, em malha plana.

Caramelo

Cor disponível



medi • 32

mediven®Mondi*

A meia confortável que se veste bem

Características
Malha suave para a pele
Fáceis de vestir e não deslizam
Disponível em 7 tamanhos e 2 alturas
Disponível com pé sem biqueira
Banda de fixação especial “perfilada” 

•
•
•
•
•

CCL 2

mediven mondi - meias com costura e pé sem biqueira 

REFª          / Modelo Classe                         Tamanhos Par/Un

M550
AD - Até ao Joelho 
Alt. Normal Cl. 2   I    II       III       IV       V        VI        VII Par

M552 AD - Até ao Joelho 
Alt. Curta

Cl. 2   I    II       III       IV       V        VI        VII Par

M554 AG - c/ Banda Fixação
Até à coxa - Alt. Normal 

Cl. 2   I    II       III       IV       V        VI        VII Par

M 553 AG - c/ Banda Fixação
Até à coxa - Alt. curta

Cl. 2   I    II       III       IV       V        VI        VII Par

mediven mondi

Ref / 
Modelo

AD - Alt normal AD - Alt curta AG - Alt normal 
c/ BF

AG - Alt  curta c/ 
BF

Circunferência em cm 

Tamanho
Standard 

I II III IV V VI VII

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 21 – 34 33 – 36 34 – 38 36 – 40 31 – 41

cA 18 – 21 20 – 23 22 – 25 24 – 27 26 – 29 28 – 31 30 – 33lA

lB

lB1

lC

lD

lE

lF

lG

cY
cA

cB

cC

cD

cE

cF

cG

cB1

* Disponível por encomenda

Caramelo

mediven® mondi, meias em malha plana, tamanhos
standard.

Perfect Fit

Cor disponível

Classe 2
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mediven® 
mangas e luvas 
Experimentadas, testadas, confortáveis

Uma boa compressão começa com a experiência. As mangas mediven® de malha circular foram já experimenta-
das e testadas durante muitos anos e oferecem ao paciente um conforto perfeito. A malha de respiração activa 
mantém a pele seca e a malha de estrutura fina exerce um efeito de massagem suave.  
Características

Malha aberta minimiza a transpiração, aumenta a circulação do ar e  
permite a transferência natural do calor para o exterior
Efeito de massagem – a estrutura fina estimula os tecidos
Elasticidade natural confortável
Sem costura
Cobertura do ombro opcional, com aperto no soutien ou cinto
Dois tipos de luvas, com e sem dedos 

•

•
•
•
•
•

CCL 1, 2

REFª          / Modelo Classe Tamanhos Par/Un

720* Luva - s/ dedos Cl. 1        II       III       IV       V        VI        VII Un

722 Luva - s/ dedos Cl. 2        II       III       IV       V        VI        VII Un

723 Luva - c/ dedos abertos Cl. 2        II       III       IV       V        VI        VII Un

710*/711* Manga simples
normal/longa

Cl. 1        II       III       IV       V        VI        VII Un

712/713* Manga simples
normal/longa

Cl. 2        II       III       IV       V        VI        VII Un

730*/731* Manga combinada
normal/longa

Cl. 1        II       III       IV       V        VI        VII Un

732/733* Manga combinada
normal/longa

Cl. 2        II       III       IV       V        VI        VII Un

738/739 Manga c/ ombro+cinto
normal/longa

Cl. 1        II       III       IV       V        VI        VII Un

740/741
Manga combinada 
c/ ombro+cinto
normal/longa

Cl. 1        II       III       IV       V        VI        VII Un

742/743 Manga c/ ombro+cinto
normal/longa

Cl. 2        II       III       IV       V        VI        VII Un

744/745
Manga combinada 
c/ ombro+cinto
normal/longa

Cl. 2        II       III       IV       V        VI        VII Un

mediven - mangas e luvas

Ref / 
Modelo 720* 710*/711* 730*/731* 738/739 740/741

Ref / 
Modelo 722 723 712/713* 732/733* 742/743 744/745

* Disponível por encomenda

Classe 1

Classe 2
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Perfect Fit

Tamanhos  standard

Tamanhos II III IV V VI VII

cA 16 – 19 18 – 21 20 – 23 22 – 25 24 – 27 26 – 29

cC 13 – 15 15 – 17 17 – 19 19 – 21 21 – 23 23 – 25

cE 20 – 26 23 – 29 26 – 32 29 – 35 32 – 38 35 – 41

cG 22 – 29 25 – 32 29 – 36 33 – 40 37 – 44 41 – 48

Comprimento CG: standard 40 – 44 cm, longa 44 – 48 cm

cG

cE

cC

cC1

cA

CarameloCor disponível



35 • medi

mediven® 95* 
mangas e luvas 
Sempre em evolução

Um bom conhecimento encoraja novos estudos e desenvolvimentos. Desde que as mangas e luvas mediven® 95 
foram lançadas no mercado, têm vindo continuamente a ser melhoradas beneficiando das novas descobertas na área 
da linfologia. 
 

Características
 Malha suave que permite uma respiração activa para uma pele saudável
Fáceis de vestir e de uso confortável
Luva com secção compressiva longa
Luva com acabamento compressivo

•

•
•
•
•

CCL 1, 2

REFª          / Modelo Classe Tamanhos Par/Un

714/715 Manga mv 95
simples normal/longa

Cl. 1      II       III       IV       V        VI        VII Un

716/717 Manga mv 95
simples normal/longa

Cl. 2      II       III       IV       V        VI        VII Un

746/747 Manga mv 95 c/ banda 
fixação normal/longa

Cl. 1      II       III       IV       V        VI        VII Un

750/751 Manga mv 95 c/ banda 
fixação normal/longa

Cl. 2      II       III       IV       V        VI        VII Un

752/753 Manga c/ luva mv95
simples normal/longa

Cl. 1      II       III       IV       V        VI        VII Un

754/755
Manga c/ luva mv95
c/ banda fixação normal/
longa 

Cl. 1      II       III       IV       V        VI        VII Un

756/757 Manga c/ luva mv95
simples normal/longa

Cl. 2      II       III       IV       V        VI        VII Un

758/759
Manga c/ luva mv95
c/ banda fixação normal/
longa 

Cl. 2      II       III       IV       V        VI        VII Un

760 Luva c/ dedos mv95 Cl. 1      II       III       IV       V        VI        VII Un

761 Luva c/ dedos mv95 Cl. 2      II       III       IV       V        VI        VII Un

mediven 95

Ref / 
Modelo 760 714/715 746/747 752/753 754/755

Ref / 
Modelo 761 716/717 750/751 756/757  758/759

Classe 1

Classe 2

* Disponível por encomenda
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Perfect Fit

Tamanhos standard

Tamanho II III IV V VI VII

cA 16 – 19 18 – 21 20 – 23 22 – 25 24 – 27 26 – 29

cC 13 – 15 15 – 17 17 – 19 19 – 21 21 – 23 23 – 25

cE 20 – 26 23 – 29 26 – 32 29 – 35 32 – 38 35 – 41

cG 22 – 29 25 – 32 29 – 36 33 – 40 37 – 44 41 – 48

comprimento CG: standard 40 – 44 cm, longa 44 – 48 cm

cG

cE

cC

cC1

cA

Mão / perímetros

Tam. II III IV V VI VII

a 16.0 – 19.0 18.0 – 21.0 20.0 – 23.0 22.0 – 25.0 24.0 – 27.0 26.0 – 29.0

b 16.5 – 20.0 18.5 – 22.0 20.5 – 24.0 22.5 – 26.0 24.5 – 28.0 26.5 – 30.0

c 13.0 – 15.0 15.0 – 17.0 17.0 – 19.0 19.0 – 21.0 21.0 – 23.0 23.0 – 25.0

c1 14.0 – 16.5 16.0 – 18.5 18.0 – 20.5 20.0 – 22.5 22.0 – 24.5 24.0 – 26.5

Dedos / perímetros

Tamanhos II III IV V VI VII

Polegar topo 
base

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

8.5
9.5

9.5
10.5

10.5
11.5

Indicador topo 
base

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

8.5
9.5

9.5
10.5

Médio topo 
base

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

8.5
9.5

9.5
10.5

Anelar topo 
base

4.0
5.0

5.0
6.0

6.0
7.0

7.0
8.0

8.0
9.0

9.0
10.0

Mínimo topo 
base

3.5
4.5

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

8.5
9.5

Alturas/dedos (cm)
todos os tamanhos

polegar 3,5 – 4,5

indicador 4,5 – 5,5

médio 5,5 – 6,5

anelar 4,5 – 5,5

minímo 3,5 – 4,5

Alturas/mão (cm), 
todos os tamanhos

AB  3,5 – 4,5

AC 10 – 12

AC1 15 – 16

CarameloCor disponível
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mediven® esprit* 
mangas e luvas 
Um novo conceito para o linfedema

mediven® esprit foram desenvolvidas como mangas de contenção a juntar à 
gama anteriormente  disponível das mangas standard mediven e mediven 95, 
especialmente como uma veste de convalescença  
 

Caracteristicas
Elevada pressão de trabalho que melhora a contenção do linfedema
Suave e confortável malha respirável para melhores resultados
5 tamanhos e 2 alturas para mais variedade
Banda de silicone para o posicionamento correcto da manga

•

•
•
•
•

CCL 1, 2

REFª          / Modelo Classe Tamanhos Par/Un

C-G Manga
c/ banda fixação

Cl. 2      I       II       III       IV        V        Un

C-G Manga Longa
c/ banda fixação

Cl. 2      I       II       III       IV        V        Un

C-G Manga
sem banda fixação

Cl. 2      I       II       III       IV        V        Un

C-G Manga Longa
sem banda fixação

Cl. 2      I       II       III       IV        V        Un

A-G
Manga
com banda de fixação e  
luva s/ dedos

Cl. 2      I       II       III       IV        V Un

A-G
Manga Longa
c/ banda de fixação
e luva s/ dedos

Cl. 2      I       II       III       IV        V Un

A-C1 Luva
c/ dedos

Cl. 2       I       II       III       IV        V Un

mediven esprit - mangas e luvas standard

Ref / 
Modelo

C-G - manga C-G - manga c/ BF C-G - manga longa C-G - manga 
longa c/ BF

A-G - manga c/ 
BF e luva sem 

dedos

A-G - manga 
longa c/ BF e 

luva sem dedos

A-C1 - luva c/ 
dedos

Classe 2

* Disponível por encomenda
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Perfect Fit

Alturas/dedos (cm)
todos os tamanhos

polegar 3,5 – 4,5

indicador 4,5 – 5,5

médio 5,5 – 6,5

anelar 4,5 – 5,5

minímo 3,5 – 4,5

Alturas/mão (cm), 
todos os tamanhos

AB  3,5 – 4,5

AC 10 – 12

AC1 15 – 16

cG

cE

cC

cC1

cA

Tamanhos standard 

Tam. 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

comprimento CG: standard 40 – 44 cm, longa 44 – 48 cm

Mão/perímetros (cm)

Sizes I II III IV V

a 17.5 – 18.5 18.5 – 20.0 20.0 – 22.0 22.0 – 24.0 24.0 – 27.0

b 18.0 – 19.0 19.0 – 21.5 21.5 – 23.5 23.5 – 25.5 25.5 – 28.5

c 15.0 – 17.0 17.0 – 19.0 19.0 – 21.0 21.0 – 23.0 23.0 – 25.0

CarameloCor disponível
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Conselhos para vestir 
mangas de compressão 
Auxiliares para ajudar a vestir e despir 
as mangas de compressão

A manga deve ser vestida gradualmente para que a malha e, consequente-
mente a pressão, fique bem distribuída. 
 

Depois de vestir a manga certifique-se de que: 
… Não existem rugas nem vincos que actuam como bandas elásticas e não 
permitem o 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. 
 

O topo (cós) da manga nunca poderá enrolar porque irá actuar como 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 o braço e assim ficar com a altura 
adequada. O uso de pó de talco facilita muito o vestir da manga, principal-
mente após a lavagem do braço. Alguns pacientes sentiram desconforto no 
uso da manga nas primeiras 24 horas, mas esta sensação é transitória. É 
muito importante a boa higiene da pele. As mangas e luvas de compressão 
devem ser retiradas durante a noite, a não ser que o seu médico aconselhe o 
contrário.

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 
 
 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Perfect Fit

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

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 enfiada 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.

Vestir fácil  
com a sua calçadeira 

REFª          / Modelo Par/Un

902 Auxiliar
para vestir mangas

Un
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mediven® 
Almofadas linfáticas 
Várias aplicações

Auxiliar no tratamento de edemas. A superfície estru-
turada exerce uma maior pressão nas áreas onde são 
aplicadas. 
 

Quando combinadas com meias e mangas de com-
pressão ou ligaduras efectuam uma pequena drenagem 
linfática, estimulando a micro circulação nos tecidos e 
promovem o retorno da linfa. Os tecidos fibrosos ficam 
mais descongestionados e, portanto, os depósitos são 
removidos mais rapidamente. 
 

As almofadas linfáticas mediven® são fáceis de usar. 
Podem ser cortadas à medida desejada. A nova rede em 
poliamida no avesso para uma maior durabilidade e 
resistência aos rasgos. 
 
 

Caracteristicas
Látex sintético, moldável
Material amigo da pele, permeáveis ao ar e à água
Podem ser cortadas à medida desejada 
Não se deformam
Espessura mínima
Laváveis até 40º com detergente para roupa delicada
Dimensões da almofada: 20 x 29,5 cm

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
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fig1 . finamente cardada

fig. 2 nervuras

fig. 3 grosseiramente cardada

fig. 4 rede em poliamida

REFª          / Modelo Par/Un

AL001 AL. Linf. c/ nervuras (Emb. 2) Emb.

AL002 AL. Linf. c/ nervuras (Emb. 10) Emb.

AL011 AL. Linf. finalmente card (Emb. 2) Emb.

AL012 AL. Linf. finalmente card (Emb. 10) Emb.

AL022 AL. Linf. gross. cardada (Emb. 2) Emb.

AL025 AL. Linf. gross. cardada (Emb. 5) Emb.

Perfect Fit
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Ref / Modelo C1 C2 CLL 300

      Artigo

Indicações

- Cervicais e artroses - Traumatismo nas cervicais

- Cervicalgias e artroses

- Nevralgia cervical

- Cervicalgias e torcicolos

Caracteristicas

- Espuma de média densidade.

- Forro 100% algodão

- Espuma de média densidade

- Forro 100% algodão

- Placa de polipropileno

- Material em polipropileno de baixa 
   densidade

- Regulável em altura por velcros

- Forrado nos rebordos superior e inferior

- Espuma de baixa densidade

Cor Bege / azul Bege / azul Branco

Variantes 7cm e 9cm 9cm

Medidas

Colares 
Cervicais 

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

C1 Colar cervical macio 29-35 36-42 43-49 50-58 Un

C2 Colar cervical semi rígido 29-35 36-42 43-49 50-58 Un

CLL 300 Colar cervical rígido 29-35 34-39 38-44 42-48 47-55 Un



medi • 46

Ref / Modelo MCD 100 CLL900

      Artigo

Indicações

 - Pós-operatório

- Deterioração de metásteses nas vértebras  

   cervicais

- Primeiros socorros

 - Traumatismo agudo nas cervicais

Caracteristicas

- Em plastozote reforçado com Kydex. 
- Concebido com orifício para traqueotomia

- Material plastozote e polipropileno de alta 
   densidade nos apoios occipital e mentoniano

Cor Branco Bege

Variantes 2¼ polegadas, 3¼ polegadas e 4¼ polegadas

Medidas

Perfect Fit

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

MCD 100 Colar cervical dorsal "Minerva" 70-85 85-105 105-125 Un

CLL 900 Colar cervical "Philadelphia" 30-35 35-40 40-45 Un
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Braço / Ombro 

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

RGB 100 Suporte de braço
Simples

32 40 46 Un

IMB 200 Suporte de braço
com banda torácica

Único Un

IMB 300 Suporte de braço
com banda torácica

Único Un

Ref / Modelo RGB 100 IMB 200 IMB 300

      Artigo

Indicações

- Pós-operatório.
- Pós colocação de gesso.
- Luxações.

- Contusões e distorções do ombro.
- Luxações do ombro.
- Lesões do músculo rotator.
- Fracturas subcapitais estáveis do 
   úmero.
- Fracturas da omoplata.

- Contusões e distorções do ombro.
- Luxações do ombro.
- Lesões do músculo rotator.
- Fracturas subcapitais estáveis do 
   úmero.
- Fracturas da omoplata.

Caracteristicas

- Tecido em algodão.

- Muito prático a colocar e retirar.

- Fixação estável do ombro e do braço.

- Estabilização adicional graças à faixa  

    do peito.

- Inspecção da ferida sem problemas.

- Possibilidade de exercícios limitados  

    na fase posterior da terapia.

- Adaptação simples e rápida bem como 

   colocação e remoção fáceis.

- Forro interno em turco, suave para a 

   pele

- Fixação estável do ombro e do braço.

- Estabilização adicional graças à faixa  

   do peito.

- Inspecção da ferida sem problemas.

- Possibilidade de exercícios limitados  

  na fase posterior da terapia.

- Adaptação simples e rápida bem como 

   colocação e remoção fáceis.

Cor Azul Azul Azul

Variantes

Medidas
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Perfect Fit

P.SIS OMOMED SLK 90 IMB 600

- Deslocação do ombro.
- Imobilização da articulação 
   acromioclavicular.
- Distensão.
- Lesão do músculo rotator.
- Imobilização das fracturas do braço.

- Tratamento pós-operatório ou 

   conservativo de fracturas da cabeça do 

   úmero e da escápula.

- Tratamento conservativo de osteoartri- 

   tes dolorosas/ deslocação crónica e  

   aguda do ombro.

- Tratamento pós-operatório após 

   prótese  de ligamento de ombro.

- Reconstrução das inserções do rotator  

   da cofa e refixação dos tendões dos  

    bíceps.

- Imobilização pós-operatória após 

   estabilização do ombro posterior ou 

   instabilidade multidireccional.

- Utilização conservativa após 

   deslocação traumática do ombro  

   posterior com lesão de Bankart  

   reservada.

- Imobilização da instabilidade nas duas 

   direcções do ombro anterior e posterior 

   ou após deslocação da cápsula anterior

- Utilização conservativa após fracturas  

   da “tuberculum majus” sem deslocação

-  Transferência do “latissimus dorsi”.

- Inflamações agudas ou crónicas
- Após decompressão aberta ou 
artroscópica e acromioplástica.
- Reconstrução após ruptura dos 
músculos rotatores.
- Implantes de próteses do ombro.
- Ombro congelado após anestesia.

- Uso no braço direito e esquerdo.

- Adaptação simples e rápida.

- Fresco mesmo em clima quente.

- A malha elástica exerce uma 
  compressão local nos tecidos moles 
  superficiais, limitando a rotação e  
   reduzindo a tensão muscular.
- Limitação e prevenção de movimentos 
   dolorosos graças ao ajuste, limitação da 
   rotação externa, abdução e anteflexão 
   do ligamento do ombro.
- Activa o tonus dos músculos  
   envolventes do ombro, corrige défices 
   posturais com uma melhor centraliza- 
  ção da cabeça do úmero diminuindo as 
  dores.

- Almofada anatómica permite uma 
   posição segura.
- Suporte pós-operatório de mobilização 
   activa e passiva da mão, pulso e ombro.
- Mesmo em posição deitado(a), a  
  almofada mantém-se em posição  
  segura.

- Almofada interior insuflável.
- Imobilização do ombro de 10º até 75º  
   em abdução.
- Uso confortável, devido ao material  
   muito leve.
- Confortável descanso para a mão  
   (bola de ténis).

Cinza Cinza Azul Azul

Direito  e esquerdo

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

P. SIS Imobilizador 
de ombro/braço

Único Un

OMOMED Suporte de ombro 
anti-rotação

26-29 29-33 33-36 36-39 Un

SLK 90 Almofada 
para luxação do ombro

<< 34 35-39 >> 39 Un

IMB 600 Suporte de braço
com abdução variável

Único Un



49 • medi

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

RDS 100 Imobilizador
Clavicular

60-75 76-90 90-105 105-115 115-125 Un

CLAVIO Imobilizador
Clavicular

65-75 76-90 91-105 106-120 Un

FSP 100 Banda pneumática
para o cotovelo

Único Un

Ref / Modelo RDS 100 CLAVIO FSP 100

      Artigo

Indicações

- Distorções e fracturas da clavícula e 
   subluxações.
- Terapia conservativa da fractura 
   traumática da clavícula.

- Distorções e fracturas da clavícula e 
   subluxações.
- Terapia conservativa da fractura  
    traumática da clavícula.

- Epicondilite.
- Tennis elbow.

Caracteristicas

- Ligadura especial para terapia de 

   fracturas da clavícula.

- Fixação segura e estável do conjunto do 

   ombro.

- Elevada estabilidade graças à 

   resistência e tensão do material do cinto.

- De aplicação rápida e simples graças ao 

   princípio de mochila.

- O elevado conforto possibilita uma 

   posição cómoda das costas.

- Os fechos práticos facilitam uma 

   abertura e fecho rápidos.

- Constituído por uma placa posterior 

  para aplicação na região interescapolar.

- Estrutura em tecido hipoalergénico  

   certificado Oekotex®.

- Optima vestibilidade.

- Forro na zona axilar.

- Almofada pneumática de pressão.

- Regulação individual da pressão.

- Material em licra de algodão suave para 

   a pele.

Cor Azul Branco Azul

Medidas

Braço / Ombro 
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Perfect Fit

EPIBRACE 801 822 EPICO ROM

- Inflamação no músculo do cotovelo, 
   por exemplo: cotovelo do tenista  
   (Epicondilitis humeri radialis) ou do  
    golfista (humeri ulnaris).

- Edemas e derrames articulares.

- Estados irritativos reumáticos e 

   artróticos.

- Epicondilite medial e lateral.

- Luxação do cotovelo.

- Tennis elbow, derrames articulares e 

    edemas devido a atrite e atrose.

- Tratamento conservativo e funcional de
   luxações do cotovelo.
- Tratamento conservativo de luxações  
   no cotovelo com ferimentos 
   concomitantes.
- Cuidado pós-operatório após implante 
    de prótese.
- Tratamento funcional posterior no caso 
    de fracturas estáveis do úmero distal.
- Imobilização temporária após artrólise 
   do cotovelo.

- A almofada de ar pressiona directa-

mente a musculatura do ante-braço. 

Reduzindo  o stress do músculo inflamado 

e os tendões/ligamentos do cotovelo.

- A almofada de ar garante uma pressão

contínua.

- A almofada de ar é movível. Permite usar 

a faixa tanto do lado medial como lateral.

- A escala de medidas faculta ao paciente

uma amostra da pressão correcta. Uma

adaptação individual com a tira ajustável 

é possível sempre que necessário.

- A faixa elástica adapta-se às várias

circunferências do antebraço.

- Cotoveleira de elevada elasticidade, 

   com forma anatómica em malha  

    bidireccional e que facilita o ajuste 

    perfeito.

-  O efeito compressivo melhora a  

    reabsorção de edemas e derrames.

- Descongestionamento e efeito  

   analgésico mais rápido na região 

   afectada.

-Duas almofadas em silicone.
- Material em climatherm® com elevada
  elasticidade que permite a respiração e
  conduz a humidade da sudação
   para o exterior.

-Tiras ajustáveis à volta do braço para 
   maior conforto e segurança.
- Almofadas suaves para a pele que  
   podem ser adaptadas individualmente.
- Confortável descanso para a mão.
- Tira individual ajustável para o pescoço.
- Flexão: 0° - 120° (incremento 10°)
- Extensão: 0° - 120° (incremento 10°)

Preto Bege Cinza Direita e esquerda

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

EPIBRACE Braçadeira para  epicondilites Único Un

801 Cotoveleira elástica 
simples

20-23 23-26 26-29 29-32 32-35 Un

822 Epicomed - Cotoveleira elástica 
c/ almofadas silicone

20-23 23-27 27-30 30-32 32-35 Un

EPICO ROM Ortótese de cotovelo
regulação flexão/extensão

<20 >20 Un
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Mão / Pulso

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

PLL 100 Tala imobilizadora 
do polegar 

10-14 14-18 18-22 22-26 Un

TTV 200 Tala rígida
do polegar 

< 16 16-20 > 20 Un

PLL 200 Tala imobilizadora 
do pulso 

10-14 14-18 18-22 22-26 Un

PLT 300 Tala imobilizadora 
do pulso 

10-14 14-18 18-22 22-26 Un

Ref / Modelo PLL 100 TTV 200 PLL 200 PLT 300

      Artigo

Indicações

- Luxações na zona da articulação 
   carpo-metacárpica e metacarpo- 
   falângica.
- Instabilidades dos ligamentos do  
   polegar.
- Artrose da articulação carpo- 
   metacárpica.
- Artrite reumatóide.

- Luxações na zona da articulação 
   carpometacárpica e metacarpo- 
   falângica.
- Pós-operatório.
- Pós-fractura.

- Artrite reumatóide.
- Tendinites.
- Distorções.

- Distorções.
- Após retirado o gesso.
- Tendinites.
 - Artrite reumatóide.

Caracteristicas

- Imobilização do polegar com tala  

  de alumínio moldável.

- Material em licra de algodão,  

  suave para a pele.

- Tala em polietileno de baixa  

   densidade.

- Forro destacável em turco.

- Licra de algodão.

- Imobilização do pulso com tala  

   de alumínio moldável anatomica- 

    mente.

- Comprimento aprox. 19cm

- Imobilização do pulso com tala  

   de alumínio moldável anatomica- 

   mente.

- Faixa de suporte adicional larga 

   para a articulação da mão.

- Comprimento aprox. 22cm

Cor Azul Bege Azul Bege

Variantes Direita e esquerda Direita e esquerda Direita e esquerda Direita e esquerda

Medidas
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MANUMED THUMBLOCK CTS FINGER STAX

- Pós-operatório e pós-fractura.
- Distensão do pulso.
- Paralisia do nervo radial.

- Instabilidades dos ligamentos do 

   polegar.

- Imobilização completa do pulso e do 

   polegar.

- Lesão do ligamento colateral do polegar

   (lesão de Sterner).

- Tendinite do segundo ao quinto dedo.

- Pós-operatório na cirurgia da mão 

   (Quervain).

- Patologia do túnel carpal.

- Fracturas das falanges distais.
- Entorses.
- Contusões.
- Lesões dos tendões flexores.
- Uso pós-operatório.

- Material anti-transpirante com uma

   barra moldável em alumínio mais larga

   e anatómica. 

- Muito fácil de colocar pelo próprio.

- Estrutura em alumínio, constituída por 

   um suporte para aplicação na zona do  

   pulso.

- Tiras ajustáveis.

- A ortótese engloba uma estrutura  

   de alumínio facilmente moldável.

- Fechos de ajuste em velcro.

- Estrutura de alumínio recoberta por 
   um duplo forro de material hipo-
   alergénico certificado OEKOTEX®.
- Tiras para regular a estabilização do 
    rádio.
- Fechos com regulação em velcro.
- Facilmente moldável.

-Material de polietileno.
- Moldadas com formas que proporcio- 
   nam aderência e estabilidade óptimas
   das falanges.

Preto Preto Preto

Direita e esquerda Direita  e esquerda

Perfect Fit

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

MANU Manumed
Tala imobilizadora de pulso

14-18 19-23 24-28 Un

THUMBLOCK
Tala imobilizadora 
do pulso e  polegar

14-18 19-23 24-28 Un

CTS Tala imobilizadora 
do túnel cárpico 

15-17 17,5-19 19,5-22 Un

701 - 708 Talas para os dedos Embalagem com 10 unidades de cada tamanho (tamanhos 1 a 7) Un

709 Talas para os dedos Caixa com 30 unidades de diferentes tamanhos Un
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Tronco

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

663 Lumbamed® Basic 
Cinta sacro lombar - Mulher

76-86 87-98 99-111 112-125 126-140 Un

664 Lumbamed® Basic 
Cinta sacro lombar - Homem

66-76 77-88 89-101 102-115 116-130 Un

648 Lumbamed® Active  
Cinta sacro lombar  - Branca

70-82 83-93 96-108 109-121 122-133 Un

649 Lumbamed® Active 
Cinta sacro lombar  - Preta

70-82 83-95 96-108 109-121 122-133 Un

651 Lumbamed® Stabil 70-82 83-95 96-108 109-121 122-133 Un

Ref / Modelo 663 - 664 648 - 649 651

      Artigo

Indicações

- Lombalgias condicionadas por lesões das pequenas articulações da coluna vertebral, desequilíbrios motores e musculares na zona 

   lombar, ruptura de ligamentos, sindroma pós-discectomia.

- Ligeiro afrouxamento das articulações da coluna vertebral na zona lombar, p.ex., em resultado de osteocondrose, espondilose e 

   espondilartrose.

- Estados irritativos da articulação iliosacral.

Caracteristicas

- Velcro que permite a regulação simples da 
   pressão e da tensão.
- As 4 barras integradas, com forma
  anatómica, com um ângulo de inclinação  
  prévio de 35º, podem ser reajustadas  
  individualmente, de forma a que seja 
  garantida uma adaptação perfeita.
- Sistema Climacomfort®

- Zona lombar aliviada de forma notável  
  pelo apoio da musculatura das costas, as  
  dores sacro-ilíacas e tensões musculares 
   diminuem.
- 4 reforços elásticos integrados, forma  
   anatómica e ângulo de inclinação  
   previamente definidos a 35º que podem  
   ser ajustados individualmente.
- Graças à composição especial do material  
   de revestimento, a humidade é  
   transportada rápida e completamente da 
   superfície cutânea para o exterior.

- Zona lombar aliviada de forma notável 
  pelo apoio da musculatura das costas, as 
  dores sacro-ilíacas e tensões musculares 
  diminuem.
- 4 reforços elásticos integrados, forma 
   anatómica e ângulo de inclinação 
   previamente definidos a 35ºque podem 
   ser ajustados individualmente, afim de 
   garantir uma adaptação perfeita à  
   anatomia da região sacro-ilíaca e lombar.
- Graças à composição especial do material  
   de revestimento, a humidade é  
   transportada rápida e completamente da 
   superfície cutânea para o exterior.

Cor Cinza Branca / Preta Preto

Alt. Post. 26 cm 26 cm 32 cm

Medidas
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Perfect Fit

667 - 668 9601 - 9603

- Instabilidades musculares na passagem lombar 
   e toracolombar.
- Estabilização pós-operatória.
- Dores lombares da osteoporose.
- Após cirurgia percutânea aos discos  
  invertebrais.

- Dores derivadas do excesso de esforço.
- Lombalgia severa pós-operatória (hernia discal).
- Lombalgia recidiva.

- Alívio do segmento vertebral afectado.
- Alívio da lordose.
- Reforço do apoio abdominal.
- Graças ao desenho modular (barra dorsal rígida 
   e barras de estabilização com 2 diferentes graus 
   de rigidez), a cinta pode ser adaptada  
   progressivamente consoante o nível de  
   recuperação.
- Endireitamento da zona pélvica
- Sistema Climacomfort®

- Cinta lombar insuflável.
- Adapta-se à morfologia ao encher a cinta.
- Facilmente lavável.
- Fecho auto-aderente.

Cinza Preto

 

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

667 Lumbamed® Disc 
Cinta sacro lombar  evolut. - Mulher

76-86 87-98 99-111 112-125 126-140 Un

668 Lumbamed® Disc 
Cinta sacro lombar evolut. - Homem

66-76 77-88 89-101 102-115 116-130 131-146 Un

9601 Med'air 
Cinta lombar insuflável - Homem

70-82 83-95 96-107 108-120 Un

9603 Med'air 
Cinta lombar insuflável - Mulher

70-82 83-92 93-102 103-112 Un
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Ref / Modelo P35 100 F-35 100 P.3C 4C

      Artigo

Indicações

-Fracturas estáveis de compressão do corpo da coluna vertebral torácico 
   e lombar médio e baixo.
- Estabilização axial em colapsos ósseos condicionados por osteoporose 
   da coluna vertebral torácica e lombar.
- Imobilização a médio prazo após cirurgia 
- Tratamento ortótico após tratamento operativo de fracturas instáveis 
   da coluna vertebral.
- Tratamento ortótico contínuo no caso de tumores e metástases  
   inoperáveis na coluna vertebral ; tratamento ortótico pós-operatório,  
   após tratamento operativo de tumores e metástases da coluna  
    vertebral.
- Após intervenções de descompressão da coluna vertebral com e sem 
   estabilização interna. 

- Terapia conservativa de vértebras 
   fracturadas não operáveis nas 
   partes lombar e torácica.
- Tratamento pós-operatório  
   temporário.
- Alívio de pressão em vértebras  
   osteoporóticas colapsadas nas 
    partes lombar e torácica.
- Hipercifose juvenil.

- Fracturas estáveis de compressão 
   do corpo da coluna vertebral  
   torácico e lombar médio e baixo.
- Estabilização axial em colapsos  
  ósseos condicionados por  
  osteoporose da coluna vertebral  
  torácica e lombar, imobilização a 
  médio prazo após cirurgia aos
  discos intervertebrais tratamento  
  ortótico temporário após  
  tratamento operativo de fracturas 
  instáveis da coluna vertebral,  
  tratamento ortótico contínuo no
  caso de tumores e metástases  
  inoperáveis na coluna vertebral.
- Após intervenções de descom 
  pressão da coluna vertebral com e 
   sem estabilização interna.

Caracteristicas

-Reclinação da coluna vertebral,  
  limitação da rotação e de  
  inclinação lateral.
- Fecho de fácil manuseamento.

-Reclinação da coluna vertebral,  
  limitação da rotação e de  
  inclinação lateral.
- Fecho fácil.
- Banda pélvica basculante.

- Fechos simples e seguros, que 
   permitem fechar o colete sem  
   esforço.
- Apoio no externo fixo ou móvel.
- Apoio de esterno ajustável para  
  adaptação dinâmica aos  
  movimentos do corpo.
- Muito leve.

- Excelente adaptação pelos 
   diversos ajustes variáveis em 3 
   dimensões.
- Novo fecho patenteado, simples  
   e seguro.
- Rápida aplicação pós-operatória
- Devido ao peso reduzido e às  
   almofadas suaves, torna a  
   ortótese muito confortável.
- A posição frontal do fecho  
   previne rotações do tronco

Cor

Medidas

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

P-35 100 Colete “Jewett”
Com apoio no púbis

60-75 76-90 91-105 106-115 Un

F-35 100 Colete “Jewett”
Com banda pélvica basculante

60-75 76-90 91-105 106-115 Un

P.3C Ortótese de hiperextensão
Com 3 pontos de apoio

55-90 91-125 Un

4C Ortótese de hiperextensão
Com apoios subclaviculares 

22 28 Un

Tabela de medidas F35 100                                                          Altura do tronco

Tamanhos                 Circunferência anca: Normal

S                 60– 75 39– 47

M                 76 – 90 42 – 50

L                91 – 105 45 – 53

XL               106 – 115 48 – 56

 As  alturas curto e ultra curto  só estão disponíveis por encomenda •

Tronco

altura almofada traseira

Tabela de medidas P.3C                                                                  

                I II

Cintura                55– 90 91– 125

Alt. tronco 1                 37– 45 37– 45

Alt. tronco 2                 45 – 53 45 – 53

 Altura do tronco:  desde o meio da sínfise púbica até abaixo das articulações esternoclaviculares•
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Spinomed III SPINOMED ACTIVE SPINOMED ACTIVE MEN

- Fractura por sinterização osteoporótica recente
   da coluna dorsal e da coluna lombar.
- Cifose juvenil.
- Hipercifose com dores crónicas nas costas.

- Dores crónicas como sequelas de fracturas 
   vertebrais osteoporóticas (tratamento de
   longo prazo).
- Cifose juvenil.
- Hipercifose com dores crónicas nas costas.

-Dores crónicas como sequelas de fracturas 
   vertebrais osteoporóticas (tratamento de longo 
   prazo).
- Cifose juvenil.
- Hipercifose com dores crónicas nas costas.

-As tiras puxam os ombros para trás sem
  limitar a mobilidade na zona do ombro-braço,
  melhorando a respiração torácica e abdominal.
- Ortótese leve e de fácil aplicação (tipo mochila).
- Placa da coluna moldável a frio.

- Os materiais elásticos especiais originam uma
   activação da musculatura do tronco,  
   conduzindo  a um “Treino de Postura Dinâmico
   Proprioceptivo (PDPT). A ortótese reduz o
   agravamento de cifose e aumenta a mobilidade
   devido ao fortalecimento muscular.
- Alívio das dores.
- A bolsa dorsal integrada mantém a barra na 
   posição correcta.

- Os materiais elásticos especiais originam uma
   activação da musculatura do tronco, conduzindo
   a um “Treino de Postura Dinâmico
   Proprioceptivo (PDPT).  A ortótese reduz o 
   agravamento de cifose e aumenta a mobilidade
   devido ao fortalecimento muscular. Alívio das
   dores.
- A bolsa dorsal integrada mantém a
  barra na posição correcta.

Cinza Bege Cinza

 

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

SPINO SPINOMED III 37-44 44-51 49-56 55-61 Un

SPINO SPINOMED ACTIVE*

C/ ou sem copa
Fabrico por medida Un

SPINO SPINOMED ACTIVE MEN*
Fabrico por medida Un

Perfect Fit

medir desde a C7 até ao sacro

 Atenção: Estes artigos só deverão ser aplicados por um ténico ortopedista.•

* Disponível por encomenda
Preenchimento de formulário próprio.
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Anca 

Ref / Modelo IMA 103 Cox

      Artigo

Indicações

- Estabilização pós-operatória após substituição total 
  da anca.
- Estabilização pós-operatória após cirurgia de 
 correcção.
- Após intervenção na cabeça do fémur.
- Após osteotomia correctiva.

- Osteotomia de reposição intertrocantérica.
- Fixação interna de fracturas transtrocantéricas.
-  Substituição total da anca.

Caracteristicas

- Ajustes amplamente variáveis para o ângulo de  

  abdução e adução.

- Fixação segura e transmissão de força efectiva graças 

   à construção modelada (pélvica e coxa), com apoio no  

   côndilo femural mediano.

- Adaptação anatómica óptima graças ao ajuste de  

  perímetros e alturas.

- Muito confortável, graças aos forros em algodão  

  turco.

-Perfeito ajuste devido à escolha separada das partes  

  da anca e da coxa.

- Aplicação e remoção rápidas e fáceis.

- Limitação em extensão e flexão até 120º em passos 

   de 10º.

- Ajuste livre da rotação da anca.

- Compressão optimizada na zona da anca.

- Reutilizável.

- Favorece a mobilidade dos pacientes.

- Aplicação simples e rápida.

- Uso muito confortável, devido ao tecido permeável e  

   ao material hipoalergénico.

Cor Branca Cinza

Variantes Direita e esquerda Direita e esquerda

Medidas A

B
C

A

B
C
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Perfect Fit

Tabela de medidas IMA 103

Tamanhos Medida A
Anca*

Medida B
5cm abaixo da virilha

Medida C
5cm acima do joelho

S 70 – 80 38 – 46 35 – 40

M 81 – 100 47 – 56 41 – 47

L 101 – 115 57 – 66 48 – 54

XL 116 – 135 67 – 76 55 – 62

REFª              / Modelo Par/Un

IMA 103  -  Anca* Tala funcional da anca
com ajuste flexão/extensão  e  abdução/adução

Un

IMA 103 - Coxa Tala funcional da anca
com ajuste flexão/extensão  e  abdução/adução

Un

Cox Dispositivo de segurança 
pós-operatório da anca

Un

* A parte da anca inclui a haste

Tabela de medidas COX

Tamanhos Medida A 
Anca

Medida B
5cm abaixo da virilha

Medida C
5cm acima do joelho

S 70 – 80 38 – 46 35 – 40

M 81 – 100 47 – 56 41 – 47

L 101 – 115 57 – 66 48 – 54

XL 116 – 135 67 – 76 55 – 62
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Joelho

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

601 Joelheira elástica 
Simples

f 37-40 40-43 43-46 46-49 49-52 52-55 55-58
Un

d 25-28 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46

611
Joelheira elástica 
C/ anel silicone p/ a rótula  
e espiras lateral e medial

f 37-40 40-43 43-46 46-49 49-52 52-55 55-58
Un

d 25-28 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46

TTP 100 Banda pneumática
para tendão rotuliano

Único Un

GNT 40 Joelheira estabilizadora 
da rótula

f 34-39 40-45 46-51 52-57 > 58 Un

Ref / Modelo 601 611 TTP 100 GNT 40

      Artigo

Indicações

- Inflamação do joelho.
- Distensão do músculo ou do 
   ligamento.

- Ligeiras distorções da articulação 
   do joelho.
- Derrames articulares e inchaços.
- Estados irritativos crónicos.
- Pós-operatórios e pós-traumáticos.
- Artrite e artrose.
- Lesões do menisco.
- Síndroma doloroso patelo-femoral.
- Ligeiras insuficiências dos  
   ligamentos da articulação do joelho.

- Sindroma doloroso patelo-  
   femural.
- Ligeira instabilidade da  
   articulação do joelho e Osgood  
  Schlatter.

- Centralização / Estabilização da 
   rótula.

Caracteristicas

- 2 áreas anatomicamente  

   moldadas no suporte do joelho.

- O efeito de massagem alcançado 
   pela malha compressora e pelo 
   anel de silicone melhora
   a circulação sanguínea e leva a  
   uma reabsorção mais rápida de  
   hematomas e edemas.
- A joelheira em malha sem  
   costuras melhora a proprio- 
   cepção. Beneficia assim, o apoio  
   muscular.
- Faixas interiores aderentes  
   mediais e laterais, anel de  
   silicone envolvente da rótula.

- Almofada de pressão 
   pneumática de forma anatómica.
- A pressão no tendão da rótula 
   leva a um rendimento  
   proprioceptivo melhorado e  
   dessa forma, a um apoio  
   muscular aumentado da  
   articulação do joelho.
- Material em licra de algodão.

- Material respirável, transporta a 
   sudação para o exterior (tytex®).
- Almofada à volta da rótula.

Variantes Disp. encª  cores (preto e areia)

Medidas

f

d

f

d
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Perfect Fit

GNT 60 P. Pro GNA 700 565 PTS

- Artrites / artroses.
- Lesões do menisco.
- Ligeiras insuficiências dos  
   ligamentos da articulação do 
    joelho.

- Hiperextensão baixa a 

   moderada dos ligamentos

   colaterais tibial e/ou fibular.

- Artrite ligeira.

- Meniscectomia pós-artroscópica.

- Instabilidades ligeiras da  

   articulação do joelho.

- Alterações traumáticas ou  

   degenerativas da articulação do 

   joelho.

- Leves a moderadas instabili 

  dades da articulação do joelho.

- Afecções do menisco.

- Utilização profiláctica no 

   desporto.

- Imobilização pós-operatória.
- Dores antes da cirurgia.
- Após deslocações da rótula.
- Após lesões do ligamento.

- Tratamento conservativo de  
  ruptura recente do PCL ou  
  instabilidade crónica do PCL.
- Imobilização pós-operatória  
   após reconstrução do PCL.
- Deficiência extensiva devido à 
   contractura de fibras da cápsula 
   posterior.
- Imobilização temporária após 
   implante de próteses da  
   articulação do joelho.
- Tratamento resistente à dor 
   patelo-femural.
- Dor aguda do joelho anterior.

- Material respirável, transporta a 

   sudação para o exterior (tytex®).

- Estrutura tubular com reforço  

   medial e lateral.

- Muito plano.

- Eixos policêntricos inseridos nas 

   bolsas laterais.

- Muito confortável de usar devido 

   ao corte popliteal.

- Uso em desporto.

- Material elástico, respirável,  

  transporta a sudação para o  

  exterior (tytex®).

-Estabilização medial e lateral 
   graças às barras laterais.
- Protecção das articulações  
  contra a hiperextensão.
- Material elástico, respirável,  
  transporta a sudação para o  
  exterior (Airtex®).

- Imobilização do joelho a 0º.
- Ajuste rápido.
- Lavável e confortável forro em 
   turco.
- Talas removíveis.

- Imobilização a 0º
- Redução de tensão do PCL e  
   menos pressão na articulação 
    patelo-femural
- Alinhamento da barriga da perna 
   com a coxa devido à almofada da 
   coxa

Alturas 50 e 60cm Alturas 55 e 65cm

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL XXL

I II III IV V VI VII

GNT 60 Joelheira
com barras flexíveis

34-39 40-45 46-51 52-57 >58 Un

P.PRO Joelheira 
com articulações policêntricas

31-37 37-45 45-51 51-57 57-65 65-74 Un

GNA 700 Joelheira 
com articulações policêntricas

31-37 37-45 45-51 51-57 57-65 Un

565 Tala imobilizadora
de joelho

Único Un

PTS Tala imobilizadora
de joelho

Único Un
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REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

P. ROM Joelheira p/ Reabilitação Único Un

P. COOL Joelheira p/ Reabilitação Aberta Único Un

P. STRR Joelheira c/ Controle  Flexão/Extensão
Reg. Ráp. Sist. PROCARE

31-37 37-45 45-51 51-57 57-65 65-74 Un

P. RR Joelheira c/ Controle  Flexão/Extensão
Reg. Ráp. Sist. Quick SET

31-37 37-45 45-51 51-57 57-65 65-74 Un

Ref / Modelo P. ROM P. COOL P. STRR P. RR

      Artigo

Indicações

- Pós-operatório na cirurgia à 
   articulação do joelho.
- Para imobilização após lesões do 
   joelho e para mobilização 
   posterior.
- Para estabilização segura dos 
   ligamentos colaterais e/ou  
   cruzados lesionados ou sujeitos
   a tratamentos operatórios.

- Pós-operatório na cirurgia à  
   articulação do joelho.
- Para imobilização após lesões do  
   joelho e para mobilização posterior.
- Para estabilização segura dos  
  ligamentos colaterais e/ou cruzados 
  lesionados ou sujeitos a 
   tratamentos operatórios.

- Instabilidade ligeira a moderada 
   da articulação do joelho.
- Danos no menisco.
- Alterações traumáticas ou  
   degenerativas da articulação do 
   joelho.
- Como protecção nas fases  
  posteriores da reabilitação.

- Instabilidade ligeira a moderada 
   da articulação do joelho.
- Danos no menisco.
- Alterações traumáticas ou 
  degenerativas da articulação do 
   joelho.
- Como protecção nas fases  
  posteriores da reabilitação.

Caracteristicas

- Novo eixo patenteado “Quickset”.

- Imobilização em passos de 10 a 15º.

- Limite de extensão: 0°, 10°, 20°, 30°.

- Limite de flexão: 0°, 10°, 20°, 30°,   

   45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°.

- Barras laterais maleáveis.

-  Almofadas suaves, adaptáveis por 

corte às necessidades do paciente.

- Novo eixo patenteado “Quickset”.

- Imobilização em passos de 10 a 15º.

- Limite de extensão: 0°, 10°, 20°, 30°.

- Limite de flexão: 0°, 10°, 20°, 30°,  

   45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°.

- Barras laterais maleáveis.

-  Almofadas suaves, adaptáveis por 

   corte às necessidades do paciente.

- Material elástico, respirável,  
   transporta a sudação para o 
   exterior (tytex®).
- Fácil de colocar graças à total  
  abertura com fecho de velcro e  
  ao corte popliteal.
- Limitação da extensão e flexão:
   0°, 15°, 30°, 60°, 90°.
- Regulação rápida, sistema  
   Procare

- Material elástico, respirável,  
  transporta a sudação para o  
  exterior (tytex®).
- Fácil de colocar graças à total  
  abertura com fecho de velcro e ao 
   corte popliteal.
- Limitação da extensão: 0°, 10°,  
   20°, 30°.
- Limitação da flexão: 0°, 10°, 20°, 
  30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°.
- Regulação rápida, sistema  
  Quickset

Variantes Alturas 57 e 63cm Alturas 57 e 63cm Preto Preto

Medidas

Joelho
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M4. CI P. OA M4.OA P. PT M.4AGR

- Rupturas do ligamento cruzado 
anterior ou de ambos ligamentos, 
com afecções concomitantes.
- Rupturas isoladas do ligamento 
cruzado anterior.
- Rupturas ou instabilidades do 
ligamento lateral.
- Após recuperação dos ligamentos 
cruzados anterior ou de ambos 
ligamentos cruzados.
- Tratamento conservativo de 
instabilidades da articulação do 
joelho.

- Osteoartite do joelho (leve a 

moderada), medial ou lateral.

- Tratamento conservativo da 
osteoatrite unilateral avançada ou 
de instabilidades complexas dos 
ligamentos, em combinação com 
osteoatrite unilateral.
- Alívio de pressão pós-operatório e 
protecção após fracturas da cabeça 
da tíbia, de cirurgia à cartilagem, 
refixação do menisco e osteotomia 
de correcção.
- Instabilidade dos ligamentos 
cruzados com alívio de pressão do 
compartimento medial ou lateral.
- Tratamento pré ou pós-operatório 
de instabilidadesdo joelho.

- Síndroma de dor patelo-femoral.
- Condropatia da rótula.
- Osteoatrite retro-patelar.
- Inflamações pós-operatórias ou 
   pós-traumáticas.
- Instabilidades do joelho e da 
    rótula.

- Patologia do “joelho Recurva-
tum”.

- Barras policêntricas physioglide® 
baseadas no princípio de 4 tiras de 
união.
- Estrutura anatomicamente pré-
moldada.
- Baixo perfil, estrutura e construção 
leves.
-Adaptável individualmente graças à 
estrutura de alumínio maleável.
- Várias faixas de velcro asseguram um 
   simples e correcto aperto da joelheira.
- Almofada de ar do côndilo minimiza a 
   migração.
- Excelente conforto devido ao novo 
sistema antideslizante do material da 
almofada.
- Limite de extensão: 0º, 10º, 20º, 30º,  
   45º.
- Limite de flexão: 0º, 10º, 20º, 30º, 45º,  
   60º, 75º, 90º, 120º.
- Imobilização: 0º, 10º, 20º, 30º, 45º.

- Ângulo varus/valgus individual-

mente ajustável.

- Material elástico, respirável, 

transporta  a sudação para o exterior 

(tytex®).

- Limitação da extensão a : 0º, 10º, 20º, 

30º, 45º.

- Limitação da flexão : 0º, 60º, 75º 90º.

- 2 modelos para correcção de varismo 

  e valgismo

-Alívio de pressão do comparti-
mento medial ou lateral do joelho, 
pelo princípio de 3 pontos que
descomprime a zona afectada.
- Estabilização da articulação do 
joelho graças ao princípio de 4 
pontos neutralizando a 
instabilidade do joelho que muitas 
vezes provoca osteoartrite.
- Protecção contra a hiperextensão, 
com controle de limitação de flexão 
e extensão
- Limite de extensão: 0º, 10º, 20º, 
30º, 45º
- Limite de flexão: 0º, 10º, 20º, 30º, 
45º, 60º, 75º, 90º, 120º
- Imobilização: 0º, 10º, 20º, 30º, 45º

- Material elástico, respirável, 
   transporta a sudação para o  
   exterior (tytex®).
- Almofada anatómica, que evita o 
   deslocamento lateral da rótula.

- O design inovador e a tecnologia 
aplicada, em associação com a 
articulação phisyoglide®,
fazem da M4 Antirecurvatum, 
uma joelheira única no seu 
género.
- Ligeira, fácil de colocar e 
anatómica, assegura
ao paciente um óptimo conforto, 
tolerância e segurança.
- Possibilidade de pré-definir a 
carga de amortecimento.
- Regulação da flexão/extensão 
0º, 10º, 20º e 30º.
Ângulo máximo Recurvatum de 
15º.
- Almofada tibial anterior que 
evita fricções indesejáveis.
- Região popliteal aberta.

Direita e esquerda Direita e esquerda Direita e esquerda

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

M. 4 CI Joelheira func. c/ controle Fle/Ext 31-37 37-45 45-51 51-57 57-65 65-74 Un

P. OA Joelheira para Osteoartrite 
(Joelho Varus/Valgus)

31-37 37-45 45-51 51-57 57-65 65-74 Un

M4.OA Joelheira para Osteoartrite 31-37 37-45 45-51 51-57 57-65 65-74 Un

P. PT Joelheira para tracção da rótula 31-37 37-45 45-51 51-57 57-65 65-74 Un

M. 4 AGR Joelheira funcional 
Anti Recurvatum

31-37 37-45 45-51 51-57 57-65 65-74 Un

Perfect Fit
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Pé

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

501 Pé Elástico
Simples

17-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 Un

507 Levamed
Pé elástico c/ almofadas de Silicone

17-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 Un

510 Achimed
Pé elástico p/ tendão de Aquiles

17-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 Un

Ref / Modelo 501 507 510

      Artigo

Indicações

- Inflamação do tornozelo.
- Distensão do músculo ou do ligamento.

- Ligeiras instabilidades da articulação  
   do tornozelo.
- Maléolo do futebolista.
- Distorções, derrames articulares e 
    inchaços devidos a artrite e artrose.
- Estados irritativos crónicos.
- Pós-operatórios e pós-traumáticos.
- Instabilidades dos ligamentos no  
   maléolo.

- Inflamações agudas e crónicas do  
   tendão de Aquiles.
- Estados de irritação pós-traumáticos e 
    pós-operatórios.
- Algia e bursite do tendão de Aquiles.

Caracteristicas

- Suporte do tornozelo de compressão 

média.

- Forma anatómica, almofadas de  
   silicone medial e lateral integradas.
- Malha Climacomfort® de elevada  
   elasticidade,que permite a respiração e 
   regula a humidade.
- A malha compressora e as almofadas de
   silicone provocam um efeito de  
   massagem que estimula a circulação 
   sanguínea e conduz a uma reabsorção 
   mais rápida de hematomas e edemas.
- Melhora a propriocepção e alcança 
   assim, um apoio melhorado da  
   musculatura.

- Forma anatómica, almofadas de 
   silicone lateral e medial integradas e  
   duas talonetes.
- Malha Climacomfort® de elevada  
   elasticidade, que permite a respiração e 
   regula a humidade.
- A talonete posicionada debaixo do 
   calcanhar alivia o tendão de Aquiles.
- A malha compressora e a almofada de  
   silicone provocam um efeito de  
  massagem que estimula o processo de  
  cura.

Cor Bege Cinza Cinza

Variantes

Medidas
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Perfect Fit

P.517 CVO 500 CVO 600 M. STEP

- Ligeiras instabilidades da articulação  
   tíbio-társica.
- Entorses do tornozelo.
- Derrames e inchaços articulares devido 
   a artrite e artrose.
- Estados de irritação crónicos,  
   pós-operatórios e pós-traumáticos.

- Tratamento conservativo e pós- 

   operatório de lesões em ligamentos na 

   articulação tíbiotársica superior.

- Após distorções.

- Lesões agudas dos ligamentos.

- Tratamento conservativo e pós- 

   operatório de lesões em ligamentos na 

   articulação tíbio-társica superior.

- Após distorções.

- Instabilidades crónicas do tornozelo.

- Tratamento conservativo e pós- 
   operatório de lesões nos ligamentos do 
    tornozelo (graus II a III).
- Após distorções.
- Na instabilidade crónica do tornozelo.

- Malha de elevada elasticidade, que 

   permite a respiração activa e  

   transporta a humidade para o exterior.

- Tiras elásticas em forma de “8” para um 

   ajuste individual e estabilização extra.

- Tiras de velcro para um ajuste fácil e  

   seguro.

- Talas rígidas asseguram uma boa 

   estabilização.

- Almofadas pneumáticas oferecem uma 
   compressão uniforme.
- Talas rígidas asseguram uma boa  
   estabilização.
- Tiras de velcro para um ajuste fácil e  
   seguro.

- As talas rígidas proporcionam uma 
   excelente estabilização dos movimentos.
- As almofadas de espuma/gel adaptam- 
 -se perfeitamente às mais variadas  
   condições anatómicas e proporcionam 
    uma compressão uniforme.

Cinza Branco Branco Preto

Direito  e esquerdo

REFª          / Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

P. 517 Protect Leva Strap 
Suporte elástico do tornozelo c/ tiras

20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 Un

CVO 500 Ortótese  
para articulação tibio-társica

Único Un

CVO 600 Ortótese para articulação TT 
c/ almofadas pneumáticas

Único Un

M. Step Ortótese  
para articulação tibio-társica

Único Un
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REFª          /       Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

P. 527 Protect ANKLE LACE UP
Ortóse funcional do tornozelo

37-40 41-42 43-44 45-46 Un

CVO 700 Bota medi WALKER /reg.
c/ limitação flexão plantar/dorsal

Pé 32-38 38-43 43-48 Un

P. Walker Bota medi WALKER /reg.
c/ limitação flexão plantar/dorsal

Pé 32-38 38-43 43-48 Un

P. BOOT Bota medi Walker
Fixa a oº

Pé 32-38 38-43 43-48 Un

Ref / Modelo P. 527 CVO 700 / P. Walker P. Boot

      Artigo

Indicações

- Tratamento conservativo e pós- 
   operatório de lesões dos ligamentos da 
   articulação tibiotársica.
- Entorses do tornozelo.
   Instabilidades crónicas da articulação 
   tibiotársica.

- Após afecções em ligamentos, tecidos moles e tendões tratados por operação.
- Fracturas com luxação da articulação tíbio-társica.
- Tratamento conservativo de lesões na parte dianteira do pé, no metatarso bem 
   como no tarso, do calcâneo e do maléolo mediano.
- Terapia funcional precoce no caso de ruptura do tendão de Aquiles ou tratamento 
   cirúrgico.
- Instabilidade crónica dos ligamentos.
- Após refixação dos ligamentos e deslocação do tendão peroneal.

Caracteristicas

- As talas plásticas medial e lateral, 
  amovíveis, permitem uma variação de 
   estabilidade.
- O sistema de atacadores e os 4  
   tamanhos proporcionam um ajuste 
   perfeito.
- Universal, adaptado tanto ao pé  
   esquerdo como direito.
- Uso confortável mesmo no interior de  
   sapatos.

- Novo sistema de regulação patenteado  
   “quickset”.
- Almofada separada para um perfeito 
   ajuste ao pé.
- Inspecção da ferida e higiene fáceis.
- Desenho especial da sola para um 
   andar melhorado.
- Limitação Flexão plantar : 0º, 10º, 20º, 
   30º, 40º.
- Limitação Flexão dorsal : 20º, 10º, 0º.
   Imobilização em cada 10º.

- Almofada separada para um perfeito  
  ajuste ao pé.
- Inspecção da ferida e higiene fáceis.
- Desenho especial da sola para um 
   andar melhorado.
- Fixa a 0º.

Cor Preto Preto Preto

Medidas Tamanho do sapato Tamanho do sapato Tamanho do sapato

Pé
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Perfect Fit

P. 640 P. 641 P. 642

- Dores por pressão na zona da planta do pé.
- Deformidades na zona anterior do pé
(tenares e dedos).
- Dores articulares (artralgias).

- Lesões no tendão de Aquiles (aquilodinia) e na bolsa sinovial (aquilobursite).

- Esporão calcâneo.

- Artrose.

- Tendinopatia por sobrecarga.

- Em diferenças no comprimento da perna até 1 cm (compensação).

-Feitas em material de silicone de alta 

qualidade, suaves para a pele e anti-

deslizantes.

- Assento macio especial nas zonas sensíveis 

da planta do pé devido aos „soft spots“ 

integrados.

- Pelota embutida para pé transversoplano e 

uma ligeira cunha de supinação.

- Feitos em material de silicone de alta 

qualidade, suave e anti-deslizante.

- Assento anatómico do calcanhar 

especial „soft spot“ integrado

- Feitas em material de silicone de alta 
qualidade, suaves para a pele e anti-
deslizantes.
- Assento anatómico macio do calcanhar 
com pontos suaves de massagem 
integrados.

Tamanho do sapato Tamanho do sapato Tamanho do sapato

REFª      /      Modelo Tamanhos Par/Un

XS S M L XL

I II III IV V VI VII

P. 640 Protect INSOLE 
palmilha em silicone

Pé 35-37 38-40 41-42 43-44 45-46 Un

P. 641 Protect HEEL SOFT 
Talonete em silicone c/ " Soft Spot"

Pé 36-38 39-41 42-44 Un

P.642 Protect HEEL WEDGE
Talonete em silicone simples

Pé 36-38 39-41 42-44 Un



67 • Hospitalar



Hospitalar • 68

Hospitalar



69 • medi

mediven® 
thrombexin® 18 
Profilaxia da trombose  
com 18mmHg no tornozelo

Indicações
Profilaxia de tromboses para pacientes imobilizados, antes, 
durante e depois de uma cirurgia, grávidas com dificuldades 
de mobilidade e pacientes acamados.

•
•

mediven Thombexin 18

Ref / 
Modelo 913 - AD 914 - AG c/ BF 915 - AGT

REFª          Modelo Classe Par/
Un

913 AD 
Até ao joelho

18mm/ Hg Par

914 AG 
Coxa c/ banda fixação

18mm/Hg Par

915 AGT 
Coxa com cinto

18mm/Hg Par
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Até ao joelho(AD)

Tam. Medidas (circunferências em cm) Código Cor

Tornozelo b Barriga perna cC Coxa g Tornozelo Coxa

XS 17 – 19 26 – 32 – laranja –

S 20 – 22 30 – 38 – verde –

M 23 – 25 34 – 44 – violeta –

L 26 – 28 38 – 48 – azul –

L-X 26 – 28 44 – 55 – cinza –

XL 29 – 31 44 – 55 – vermelho –

Até à coxa (AG)

XS 17 – 19 26 – 36 40 – 50 laranja laranja

S 20 – 22 30 – 42 48 – 60 verde verde

S-X 20 – 22 30 – 42 56 – 70 verde cinza

M 23 – 25 34 – 46 56 – 70 violeta violeta

M-X 23 – 25 34 – 46 64 – 80 violeta cinza

L 26 – 28 38 – 51 64 – 80 azul azul

L-X 26 – 28 38 – 51 72 – 90 azul cinza

XL 29 – 31 42 – 55 72 – 90 vermelho red

XL-X 29 – 31 42 – 55 80 – 100 vermelho cinza

Até à coxa com cinto (AGT)

S 20 – 22 30 – 42 48 – 60 verde verde

M 23 – 25 34 – 46 56 – 70 violeta violeta

L 26 – 28 38 – 51 64 – 80 azul azul

L-X 26 – 28 38 – 51 72 – 90 azul cinza

Benefícios do produto

mediven thrombexin 18 garante sempre uma óptima 
pressão: a compressão sobre a perna diminui gradualmente 
da parte distal a proximal.

Banda de fixação inteligente 
A banda de fixação em silicone 
inteligente, foi especialmente 
desenvolvida para proporcionar 
uma aderência segura, fornecendo 
informação sobre o posicionamen-
to correcto, de imediato.

Calcanhar com código de cor 
O calcanhar com código de cor 
com a superfície interior 
aveludada reduz o perigo de 
úlceras de pressão, simplificando 
a colocação, e mostrando que o 
calcanhar está correctamente 
assente.

Abertura de inspecção 
Abertura de inspecção da sola do pé, 
permite ao pessoal especializado, 
verificar a circulação venosa, 
reduzindo o risco de falhas.

Biqueira higiénica 
A biqueira anti-bacteriana e anti-
micótica reduz os micro-organis-
mos próprios aos hospitais-mesmo 
após lavagens repetidas.
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mediven® 
struva 23 
Meia anti-embólica com 23mmHg  
no tornozelo

mediven Struva 23

Ref / 
Modelo 916 - AD 917 - AG c/ BF 918 - AGT

REFª          Modelo Classe Par/Un

916 AD
Até ao joelho

23 mm/Hg Par

917 AG 
Coxa c/ banda fixação

23 mm/Hg Par

918 AGT
Coxa com cinto

23 mm/Hg Par

Indicações
Compressão pós-operatória de curto prazo para promover o 
retorno venoso após uma cirurgia venosa (ligação, esclerose, 
fleboexcisão, terapia de lise) para apoio e complemento de 
mediven® Struva® 35; terapia de compressão para evitar 
edemas e hematomas.

•
•
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Até ao joelho (AD)

Tam Medidas (circunferência em cm) Código Cor

Tornozelo b Barriga perna c Coxa c Calcanhar

I 17 – 19 30 – 35 – rosa

II 19 – 21 31 – 37 – azul

III 21 – 23 32 – 40 – amarelo

IV 23 – 25 33 – 42 – vermelho

V 25 – 27 34 – 44 – cinza

VI 27 – 29 35 – 46 – verde

VII 29 – 31 36 – 48 – castanho

Até à coxa (AG) / até à coxa com cinto (AGT) 

I 17 – 19 30 – 35 42 – 54 rosa

II 19 – 21 31 – 37 46 – 58 azul

III 21 – 23 32 – 40 50 – 62 amarelo

IV 23 – 25 33 – 42 54 – 66 vermelho

V 25 – 27 34 – 44 58 – 70 cinza

VI 27 – 29 35 – 46 62 – 74 verde

VII 29 – 31 36 – 48 66 – 78 castanho

Benefícios do produto

mediven Struva 23 garante sempre uma pressão ideal: 
a compressão diminui gradualmente da parte distal a 
proximal.

Banda de fixação inteligente 
A banda de fixação em silicone 
inteligente, foi especialmente 
desenvolvida para proporcionar 
uma aderência segura, fornecendo 
informação sobre o posicionamen-
to correcto, de imediato.

Calcanhar / peito do pé 
O calcanhar tricotado assegura 
a melhor redução de pressão 
possível, e juntamente com o 
código de cor da zona do peito do 
pé/calcanhar, garantem um 
posicionamento correcto do pé do 
paciente, assegurando a 
identificação imediata do 
tamanho conveniente da meia de 
compressão.

Biqueira aberta 
A biqueira aberta está prevista para 
segurança do paciente, permintindo 
a inspecção em qualquer momento 
da circulação venosa, simplificando 
também a limpeza dos espaços 
inter-digitais.
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mediven® 
struva 35 
Meia anti-embólica com 35mmHg no 
tornozelo. Também disponível em 
versão esterilizada, para uso no bloco 
operatório

Indicações
Compressão pós-operatória de curto prazo para promover o 
retorno venoso após uma cirurgia venosa (ligação, esclerose, 
fleboexcisão, terapia de lise), lesões de ligamentos da articu-
lação tibiotalar, doenças linfológicas moderadas a graves, para 
a prevenção de edemas e hematomas.

•
•

mediven Struva 35

Ref / 
Modelo 932 - AG 932-9 - AG c/ BF 933 - AGT

REFª          Modelo Classe Par/Un

932 AG 
Coxa s/ banda fixação

35 mm/Hg Un

932-9 AG 
Coxa c/ banda fixação

35 mm/Hg Un

933 AGT
Coxa com cinto

35 mm/Hg Un
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Até à coxa (AG) / até à coxa com cinto (AGT) 

Tam. Medidas (circunferências em cm) Código cor

Tornozelo Barriga da perna Coxa

I 17 – 19 30 – 35 42 – 54 rosa

II 19 – 21 31 – 37 46 – 58 azul

III 21 – 23 32 – 40 50 – 62 amarelo

IV 23 – 25 33 – 42 54 – 66 vermelho

V 25 – 27 34 – 44 58 – 70 cinza

VI 27 – 29 35 – 46 62 – 74 verde

Benefícios do produto

Produto com propriedades únicas, que vai de encontro com 
as mais elevadas necessidades dos médicos e pacientes para 
uma assistência fiável e segura.

Banda de fixação tricotada 
A mediven Struva 35 com banda de 
fixação tricotada é particular-
mente conveniente para pacientes 
imobilizados.

Calcanhar / peito do pé 
O calcanhar tricotado assegura 
a melhor redução de pressão 
possível, e juntamente com o 
código de cor, garantem o 
tamanho correcto da meia de 
compressão, identificado de 
imediato.

Biqueira aberta 
A biqueira aberta está prevista para 
segurança do paciente, permitindo 
a inspecção em qualquer momento 
da circulação, simplificando 
também a limpeza dos espaços 
inter-digitais.
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mediven® Struva fix 
Meias protectoras

REFª          /       Modelo Apresentação

973 AD
Até ao joelho

Emb. 20 unidades

974 AG
Coxa

Emb. 20 unidades

medi® 
Butler / calçadeira 
hospitalar
A ajuda patenteada para calçar meias em 
ambiente hospitalar.

Características
Simples de usar
Redução de tempo e de custos
Auxiliar para calçar meias anti-embólicas 
aos pacientes, sem causar dor 
Também pode ser usada em danos na parte 
inferior da perna
Versão esterilizável, especialmente  
desenhada para uso em blocos operatórios

•
•
•

•

•
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1.  
Puxando pelo fecho, o comprimento do 
butler hospitalar 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 
do outro do butler, até que a zona colorida 
do calcanhar fique num dos lados curvos 
do butler. 
 
 
 
 

4.  
Enquanto faz deslizar a meia no pé do 
doente, segure a meia na parte da coxa, 
até que a marca colorida chegue ao 
tornozelo do doente. 
 
 
 
 

5.  
Agora liberte a meia e deslize o butler, 
pelo sentido contrário, e puxe a meia até 
à coxa. 
 
 

6. 
A marca de tensão determina o 
comprimento da meia – Confirme se a 
meia ficou perfeitamente adaptada, 
sem pregas ou enrugada. 
 
 
 

Modo de uso

REFª          / Modelo Par/Un

900-3 Butler Hospitalar Un

900-4 Butler Hospitalar Esterilizável Un
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mediven® Cuidados especiais para as meias

Ref / 
Modelo medifix® 

mediven® Cuidados especiais para a pele

Ref / 
Modelo

mediven 
gel day

mediven 
night creme

medi Fresh 
spray gel

medi Soft Espuma medipro®  
gel Aloe Vera

mediven®  
cuidados Especiais DIA e NOITE
As doenças venosas afectam também a pele; as paredes das veias dilatadas drenam fluídos para os 
tecidos em volta; o aumento de secura à superfície da pele leva ao aumento de lesões. 
Para que o sucesso da terapia de compressão seja real a medi desenvolveu os produtos de cuidados 
especiais, respondendo às suas necessidades específicas.

mediven® Cuidados especiais para a pele

REFª          / Modelo Apresentação Par/Un

P100001 mediven® gel para o dia Embalagem c/ 6 Un de 50 ml Emb.

P200001 mediven® creme para a noite Embalagem c/ 6 Un de 50 ml Emb.

P900003 mediven® spray para o dia e noite Embalagem c/ 6 Un de 100 ml Emb.

P800001* 
mediven® soft - creme em 
espuma

Frasco c/ 75 ml Un.

P800001* 
mediven® soft - creme em 
espuma

Embalagem c/ 12 Un. de 75 ml Emb.

M870908 medipro® care gel Aloe Vera 99% Frasco c/ 150 ml Un

REFª          / Modelo Apresentação Par/Un

COLA medifix® 

Cola para as meias "Roll-on"
Tubo com 59 ml Un.

* Disponível por encomenda
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* Disponível por encomenda

Calçadeiras

Calçadeiras

REFª          / Modelo Par/Un

901-0 "2 em 1" - Calça e descalça meias  
com e sem biqueira e mangas

Un

900-0 Butler mediven OFF - Descalça meias Un

900-7 Butler económico
estrutura metálica

Un

902 
Auxiliar
para vestir mangas - NOVIDADE Un

900-1* Butler mediven XXL
(tamanhos V a VII)

Un

900-3 Butler Hospitalar Un

900-4 
Butler Hospitalar
Esterilizável

Un

900-5* Butler VARIO
Alt. ajustável 37 cm a 57 cm

Un

900-8* Butler para collants Un

900-9* Butler Reha
Rebatível

Un

Calçadeiras

Ref / 
Modelo 901-0 900-0 900-7 902 900-1*

900-3 900-4 900-5* 900-8* 900-9*
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drfd 
mediven motion uma combinação de meias para viagem, desporto e trabalho. 
Estudos clínicos provaram que uma compressão específica ao nível do tornozelo activa os músculos da barriga 
da perna promovendo o retorno venoso e previnem o risco de trombose venosa.  

•

mediven® 
Motion
As meias versáteis para pernas saudáveis que o acompanham no dia-a-dia.

Tabela de medidas

Tamanhos Circumferências em cm

S 18 – 20 cm

M 20 – 23 cm

L 23 – 26 cm

XL 26 – 29 cm

XXL 29 – 32 cm

                               

b

mediven® Motion

Ref / 
Modelo AD AD curta

Castanho

Branco

Cores: 
Cores disponíveis em stock :

Outras cores standard disponíveis por encomenda :

 Distribuído por Safe Travel, Lda. Tel: 218  473 037

Preto
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gf 
mediven travel melhora o seu bem estar em viagens de avião, autocarro ou comboio. 
Os trombos nas veias das pernas podem, no pior dos casos, obstruir completamente um vaso e assim limitar o 
retorno venoso. Se o trombo estiver nas veias profundas da perna, existe o perigo de este se deslocar através 
da circulação e alojar-se numa artéria dos pulmões. Esta é a mais temida complicação de trombose – a embolia 
pulmonar.  

•

mediven® 
Travel
As meias de viagem clinicamente aprovadas para pernas saudáveis.

 

Tabela de medidas

Tamanhos Circumferências em cm

S 18 – 20 cm

M 20 – 23 cm

L 23 – 26 cm

XL 26 – 29 cm

XXL 29 – 32 cm

                             

mediven® Travel

Ref / 
Modelo AD AD curta

Caramelo

Cores: 
Cores disponíveis em stock :

 Distribuído por Safe Travel, Lda. Tel: 218  473 037

Preto

b
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medi® 
Swing
As meias e collants de descanso elegantes.

 

 Distribuído por Safe Travel, Lda. Tel: 218  473 037

mediven® Swing

Ref / 
Modelo

140 Den
AD Senhora

140 Den
AD Homem

70 & 140 Den 
AG coxa

70 & 140 Den 
Collant

140 Den 
Collant Gravidez

Meias até ao joelho

Modelo Tamanhos / cores

140 Den Até ao joelho p/ senhora
3 tamanhos - 2 cores: bege 08
                                                  preto

140 Den Até ao joelho p/ homem
5 tamanhos - 3 cores: preto
                                                  azul
                                                  castanho 

Meias até à coxa c/ banda

70 Den Meias até à coxa c/ banda de fixação

5 tamanhos - 4 cores: bege 06
                                                  bege 08
                                                  preto
                                                  bronze

140 Den Meias até à coxa c/ banda de fixação
5 tamanhos - 2 cores: bege 06
                                                  preto

Collants

70 Den Collant
5 tamanhos - 3 cores: bege 06
                                                  bege 08
                                                  preto

140 Den Collant
5 tamanhos - 3 cores: bege 06
                                                  bege 08
                                                  preto

Collant de gravidez

140 Den Collant gravidez
5 tamanhos - 2 cores: bege 06
                                                  preto

Meias p/ senhora     AD

Tamanhos Tamanho do sapato

S - I 35 – 37

M - II 38 – 39

L - III 40 +

Meias p/ homem AD 

Tamanhos Tamanho do sapato

I 35 – 37

II 37 – 39

III 39 – 41

IV 41 – 43

V 43 – 45

Collant / meias até à coxa

Tamanhos Tamanho do sapato

XS - I 36

S - II 36 – 38

M - III 38 – 39

L - IV 39 – 40

XL - V 40 +
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Standard

Circunferências I II III IV V VI VII

cG coxa com BF silicone 43 – 48 45 – 52 49 – 56 53 – 60 56 – 64 60 – 68 64 – 72

cGcoxa com BF silicone extra larga 49 – 57 53 – 62 57 – 67 61 – 72 65 – 77 69 – 81 73 – 85

cG - Coxa 43 – 57 45 – 62 49 – 67 53 – 72 56 – 77 60 – 81 64 – 85

cF - Meio coxa 39 – 52 41 – 56 44 – 60 47 – 65 50 – 69 53 – 73 57 – 78

cC - Barriga da perna 28 – 34 30 – 37 33 – 40 35 – 43 37 – 46 39 – 49 41 – 51

cB - Tornozelo 18 – 20 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30 30 – 32

mediven® elegance, mediven® plus, mediven® comfort, mediven® active

Standard

Circunferências I II III IV V VI VII

cG coxa com BF silicone
44 – 47 46 – 50 50 – 54 53 – 58 56 – 61 60 – 65 64 – 70

cGcoxa com BF silicone extra larga 48 – 53 51 – 57 55 – 61 59 – 65 62 – 70 66 – 74 71 – 80

cG - Coxa 44 – 53 46 – 57 50 – 61 53 – 65 56 – 70 60 – 74 64 – 80

cF - Meia coxa 40 – 47 42 – 51 45 – 55 48 – 58 51 – 62 54 – 67 58 – 72

cC - Barriga da perna 29 – 34 31 – 36 33 – 38 35 – 40 37 – 42 39 – 44 41 – 46

cB - Tornozelo 18 – 20 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30 30 – 32

Alturas

AG  normal 72 – 83

AG curta 62 – 71

AD normal 38 – 43

AD curta 33 – 37

cB

cC

cF

cG

mediven® forte

Standard

Tam. cB
Tornozelo

cC
Barriga da perna

cG
Coxa

S 19 – 21 28 – 34 42 – 57

M 22 – 24 32 – 38 48 – 64

L 25 – 27 36 – 42 54 – 71

XL 28 – 30 40 – 46 60 – 78

XXL 30 – 32 42 – 50 65 – 85

Duomed
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Compressão CCL CCL CCL Alturas

Marque com uma  
cruz:

1 2 3 AD AF AG AT AT/U AT/H

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Nome do cliente

Data

Nome do paciente

Quantidade  unidade      par      collant

Formulário de fabrico por medida 
para meias e collants de compressão

A medi não se responsabiliza por medidas incorrectas.
Os fabricos por medida não podem ser devolvidos e
devem ser pedidos por escrito.

Pé 

        Comprimento do pé s/ biqueira
(do calcanhar à raíz dos dedos):  

 cm
         Comprimento do pé c/ biqueira

( do calcanhar à ponta do dedo

grande): 
 cm

        Biqueira suave

Cor

Banda de Fixação

 multifunções
  simples
  sensível
  Rebordo tricotado (excepto 

Comfort)

Cinto
só nas malhas plus e forte

 esquerdo
 direito 

 Altura lT:  cm 
 

 cintura 
circunferência cT:  cm

Requisitos especiais 

Assinatura e carimbo

perímetros perímetros
perna esq / cm perna drt / cm

Alturas 
cm

collant

frente

trás

cT l T

cH l H

cK

cG cG l G

cF cF l F

cE cE l E

cD cD l D

cC cC l C

cB1 cB1 l B1

cB cB l B

cY cY

cA cA

l A  l A

l Z l Zl Z

Anca

l AAlturas do pé

l Z

l A

Fax: 218 470 833
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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, intolerância 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 em resultado do uso contra-indicado deste produto.

Classes de compressão Indicações

1 compressão
moderada

Para varicose ligeira sem tendência pronunciada para
edema e para varicose precoce na gravidez. Em casos
especiais, por exemplo perda de força nas mãos, artrose,
reumatismo, diabetes.

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

sem costura:
mediven® elegance
(biqueira fechada)
mediven® Comfort
(biqueira aberta)
mediven® plus
(biqueira aberta)
mediven® active
(biqueira fechada)
duomed®
(biqueira aberta + fechada)
com costura:
mediven® 550
(biqueira aberta)
mediven® Mondi
(biqueira aberta)

2 compressão
moderadamente
forte

Para sintomas mais sérios, varicose pronunciada com
tendência para edema, inchaço pós-traumático, após
resolução de úlceras simples, após tromboflebite superficial,
após esclerose e cirurgia de varicoses para estabilizar
o 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 fechada)
mediven® Comfort
(biqueira aberta)
mediven® plus
(biqueira aberta)
duomed®
(biqueira aberta + fechada)
mediven® active
(biqueira fechada)
mediven® forte
(biqueira aberta)
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
sérias, em particular recorrentes.

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

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

4 compressão
extra-forte

Para linfedema e elefantíase.

Compressão em mmHg: pelo menos 49,0
Compressão in kPa: pelo menos 6,50

mediven® 550 
(biqueira aberta)
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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, intolerância 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 em resultado do uso contra-indicado deste produto.

Classes de compressão Indicações

1 compressão
moderada

Para varicose ligeira sem tendência pronunciada para
edema e para varicose precoce na gravidez. Em casos
especiais, por exemplo perda de força nas mãos, artrose,
reumatismo, diabetes.

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

sem costura:
mediven® elegance
(biqueira fechada)
mediven® Comfort
(biqueira aberta)
mediven® plus
(biqueira aberta)
mediven® active
(biqueira fechada)
duomed®
(biqueira aberta + fechada)
com costura:
mediven® 550
(biqueira aberta)
mediven® Mondi
(biqueira aberta)

2 compressão
moderadamente
forte

Para sintomas mais sérios, varicose pronunciada com
tendência para edema, inchaço pós-traumático, após
resolução de úlceras simples, após tromboflebite superficial,
após esclerose e cirurgia de varicoses para estabilizar
o 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 fechada)
mediven® Comfort
(biqueira aberta)
mediven® plus
(biqueira aberta)
duomed®
(biqueira aberta + fechada)
mediven® active
(biqueira fechada)
mediven® forte
(biqueira aberta)
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
sérias, em particular recorrentes.

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

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

4 compressão
extra-forte

Para linfedema e elefantíase.

Compressão em mmHg: pelo menos 49,0
Compressão in kPa: pelo menos 6,50

mediven® 550 
(biqueira aberta)
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