
mediven® for men 
Qualidade e Perfeição
Meias de compressão só para homem

medi. I feel better.
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A nova mediven para homem combina a nossa 
reconhecida qualidade premium com a   
perfeição requintada, adequada ao utilizador.
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a companhia 
perfeita 
todo o dia, no trabalho e nas horas de lazer
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mediven 
for men
Meias de compressão só para homem

Ao contrário do que acontece com  outras doenças 
crónicas, as doenças venosas são muitas vezes 
menosprezadas, ou mesmo não reconhecidas.
Contudo, as doenças venosas tornaram-se um distúrbio 
generalizado. Segundo o Bonn Vein Study, de 2003, 
aproximadamente 90% dos adultos evidenciam 
alterações nas veias das pernas. A frequência e a 
gravidade aumentam com a idade.

Os homens são tratados com muito menor frequência 
do que as mulheres. Ao contrário do que diz o povo,  
as doenças venosas não são apenas um problema das 
mulheres, sendo o número de homens e mulheres com 
doenças venosas sensivelmente o mesmo.

Apesar destes factos, é surpreendente que muito  
mais mulheres do que homens sejam tratadas.

O estudo mostra que são prescritas meias de 
compressão praticamente a três vezes mais  
mulheres do que homens.
 

Indicações
Doenças venosas inflamatórias (tromboflebite •	
superficial, varicoflebite) com tendência para edema 
ligeiro a moderado
Varicose primária e secundária com tendência  •	
para edema ligeiro
Insuficiência venosa crónica, estadio I:  •	
com tendência para edema ligeiro a grave
Estadio II: atrofia branca, dermatosclerose  •	
com tendência para edema ligeiro a moderado
Estadio III: úlceras venosas ligeiras das pernas  •	
com tendência para edema ligeiro

Terapia de compressão

Reduz o diâmetro das veias

Ajuda as válvulas venosas 
defeituosas a voltarem a fechar

Acelera o refluxo venoso e elimina 
a congestão venosa

Descongestiona os tecidos 
adjacentes

Assegura a remoção de resíduos 
metabólicos  e de  fluido tecidular 
acumulados

meia até ao joelho

moderno design canelado
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mediven
for men
Bem-estar ao mais alto nível - para qualquer homem.

Além do novo e ultramoderno design canelado, damos o 
máximo valor ao conforto de utilização. É a primeira coisa 
de que dará conta com este pé confortável e inovador. O pé 
de conforto oferece calcanhares anatomicamente 
moldados e biqueiras especiais para homens. Assim sendo, 
a mediven for men é a primeira meia de compressão 
medicinal com um pé direito e um pé esquerdo, claramente 
identificados no rebordo exterior, na parte traseira do pé. 
A sola reforçada e o calcanhar, juntamente com a 
confortável barriga da perna, tornam a mediven for men a 
companhia ideal para todos os dias, no trabalho e nos 
momentos de lazer.

A nova mediven for men é suave, macia e maleável. 
Isso consegue-se usando materiais especialmente 
concebidos pela medi. Também garantem que as meias 
são fáceis de calçar.

A  tecnologia Clima Comfort patenteada melhorou ainda 
mais na mediven for men, de modo a aumentar o 
transporte de humidade e a respiração activa.

O  sistema Clima Fresh patenteado também se viu 
aperfeiçoado. 
Além da acção antibacteriana, também conseguimos 
provar que a mediven for men tem um efeito 
antimicrobiano (inibe os odores).

O homem moderno pode escolher entre preto, 
azul, castanho e cinzento.

mediven for men – bem-estar ao mais alto nível – para 
qualquer homem. Veja por si mesmo, ficará convencido.

pé anatomicamente concebido, 
com lado esquerdo e direito

calcanhar anatómico

mediven for men

I II III IV V VI VII

cD 27 – 33 29 – 36 32 – 39 34 – 42 36 – 45 38 – 48 40 – 50

cC 28 – 34 30 – 37 33 – 40 35 – 43 37 – 46 39 – 49 41 – 51

cB1 23 – 27 24 – 29 26 – 32 29 – 35 31 – 37 33 – 39 35 – 41

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

cY 26 – 31 28 – 33 29 – 35 31 – 37 32 – 38 33 – 40 34 – 42

cA 17 – 22 19 – 24 21 – 26 23 – 29 25 – 32 27 – 34 28 – 35

Comprimentos    lD normal 39 – 44 cm  lD curta 34 – 38 cm

lD cD

cClC

lB1 cB1

cB
cY

cA

lB

lA

Características

Fácil de calçar e de descalçar

Textura extremamente suave 
graças à utilização de novos 
materiais

Meias direita e esquerda 
identifi cadas para assentar 
de forma mais confortável

Pé confortável para maior 
comodidade de utilização

Tecnologia Clima Comfort 
patenteada melhorada, aumenta 
o transporte da humidade

 Sistema Clima Fresh patenteado 
melhorado com actividade 
antimicrobiana adicional

Design canelado largo em voga

l = comprimento
c = perímetros
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Compressão

CCL 1, 2
Vantagens do produto

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

S 

castanho 

Clima Comfort

Perfect Fit

Clima Fresh

S

azul

S 

cinzento

S 

Preto  

Variety
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