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mediven® 
struva® 35
Meias anti-embolia com 35 mmHg de 
compressão no tornozelo. Também 
disponíveis como meias esterilizáveis, 
especialmente para uso no bloco  
operatório.

Indicações
Compressão no pós-operatório, de curto •	
prazo, para promover o retorno venoso  
após intervenções cirúrgicas venosas 
(laqueações, escleroterapia, extracção da 
veia e terapia de trombólise)
Lesões ligamentosas da articulação  •	
talocrural
Cenários clínicos linfológicos ligeiros a •	
moderados
Para evitar edemas e hematomas•	
Tratamento de compressão para tromboses •	
agudas

Modo de acção
O gradiente de pressão estandardizado 
assegura uma pressão do tornozelo de  
35 mmHg que então diminui continuamente 
em direcção à coxa. Estudos confirmam que 
o elevado grau de eficácia ao usar mediven 
struva optimiza a aceleração do refluxo 
venoso. Isso faz da mediven struva uma 
alternativa eficaz às ligaduras de compressão 
convencional para as mesmas indicações. 

Características
Gradiente de compressão de definição •	
precisa para um elevado grau de eficácia 
clínica
Constrições dolorosas e edemas de janela são •	
evitados com fiabilidade
Segura, rápida e simples de usar•	
Elevado nível de adesão devido ao conforto •	
de utilização
Sistema de tamanhos com código de cor •	
para a selecção simples do tamanho da 
meia 
Altamente económica devido à sua  •	
utilização múltipla; as feridas são fáceis  
de inspeccionar e tratar
Indicada para perímetros da coxa até 78 cm•	
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Joelho (AD)

Tamanho Medidas do membro inferior (perímetro em cm) Código de cor

Tornozelo cB Barriga da perna 
cC

Abaixo do joelho 
cD

Coxa cG Calcanhar

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 – rosa

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 – azul

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 – amarelo

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 – vermelho

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 – cinzento

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 – verde

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 – castanho

Meia até à coxa (AG) também disponível com cinto

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 42 – 54 rosa

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 46 – 58 azul

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 50 – 62 amarelo

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 54 – 66 vermelho

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 58 – 70 cinzento

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 62 – 74 verde

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 66 – 78 castanho

Variante com banda de fixação 
tricotado 
A variante da mediven struva 35 
com um remate em tricotado é 
particularmente indicada para 
pacientes imobilizados. 

Região do calcanhar/peito do pé 
O calcanhar em malha assegura a 
melhor redução possível da 
pressão e, juntamente com o 
código de cor, permite reconhecer 
instantaneamente o tamanho 
indicado da meia anti-embolismo.

Biqueira aberta 
A biqueira aberta é principalmente 
do interesse da segurança do 
paciente, visto que permite que a 
circulação seja monitorizada a 
qualquer altura  e simplifica a 
higiene dos espaços interdigitais.

Acessórios

mediven struva fix é uma meia 
transparente, altamente elástica e 
com boa respiração usada no 
membro inferior como ligadura 
universal para inspecção, ao invés 
de ligaduras de gaze. 

Vantagens do produto

As características únicas do produto satisfazem as mais 
elevadas exigências de médicos e pacientes, no que toca a 
cuidados clínicos fiáveis e seguros.
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