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mediven® –  
A marca da terapia  
venosa.
A medi pensa na saúde venosa de forma integral. Por isso, 
pode confiar nos produtos mediven. Foram feitos para 
se adaptarem da melhor maneira e garantirem, assim, o 
melhor sucesso do tratamento.

Temos a meia de compressão certa para todas as  
indicações. As meias mediven são fabricadas segundo as 
mais recentes tecnologias e estão equipadas para  
proporcionar o maior conforto de utilização e uma  
sensação de bem-estar.
Isso é, de longe, a forma mais confortável de conseguir a 
eficácia medicinal. Além disso, a vasta gama de  
acessórios mediven torna o tratamento ainda mais  
simples: por exemplo, sortido até 20 cores standard e em 
voga e 3 motivos de cristal Swarovski.

medi_broschuere_DIN_POR.indd   53 22.07.2009   12:14:53 Uhr



54 • Meias de compressão • Flebologia

Fio de alta tecnologia
para uma elasticidade natural
· Elevada elasticidade nos dois sentidos  

(longitudinal e transversal)
· Excelente conforto na utilização
· Fácil de calçar e de descalçar
· Assentamento perfeito, sem rugas
· Transparência e delicadeza muito atraentes.

Clima Comfort 
· Transporte da humidade
· Climatização fiável
· Respiração bastante activa
· Impede o odor desagradável

Clima Fresh para maior frescura
· Acção antibacteriana
· Impede os odores
· Técnica de fiação especial, de modo que o efeito não 

desaparece com a lavagem
· Integração na meia mediven forte e mediven mondi.

mediven®  
Características do produto

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit
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Soft Elastic

Cores para melhor qualidade de vida
· Todas as cores standard disponíveis de  

imediato.
· As cores mais em voga são entregues num 

período de 10 dias úteis.

Soft Elastic
· Um conforto de utilização ainda maior com 

muito mais espaço para meias com os dedos 
fechados.

· Menor pressão na zona do antepé.

Fio forte para a pressão sobre áreas maiores
· Pressão de actuação profunda sobre áreas maiores.
· Estável, com menor elasticidade para o tratamento do edema.
· Material de respiração muito activo.

Esquema de tamanhos de 7 ou 10 assegura a melhor  
adaptação
· Doseamento exacto da pressão.
· Excelentes condições de cuidados médicos.

Medidas especiais para necessidades pessoais
· Peças individuais feitas por medida para casos graves, formas de 

perna invulgares ou características especiais.

Qualidade têxtil em conformidade com a norma Oeko-Tex 100

Variety
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mediven® 
elegance
O lado elegante da compressão.

Cuida da saúde das suas veias sem  
compromisso – e de uma forma moderna 
e  elegante.
A mais fina transparência é tão  
atractiva que se adapta perfeitamente ao 
seu guarda-roupa e até aos seus  
acessórios mais vistosos para a noite.  
A grande variedade de cores combina com 
qualquer estilo, o cuidado e a precisão 
inerentes ao seu fabrico garantem a sua 
durabilidade.

Dê uma vista de olhos nas nossas  
tonalidades actuais mais recentes junto 
do seu vendedor especializado!
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Classe de compressão

CCL 1, 2

Versões disponíveis

· 10 cores standard e 10 cores actuais
· Como meia até ao joelho, meia até à coxa,  

collant e collant de gravidez

Características 
 
 

 

Clima Comfort
           

Clima Fresh
 

 
 
 
 
 
Soft Elastic            

 
  
 
 

Perfect Fit

 

 

A mediven elegance combina a eficácia medicinal 
com a variedade da moda

Graças	à	sua	transparência,	dificilmente	se	 
distingue das meias de vidro

A ampla gama de cores combina com qualquer 
moda e estilo

Ideal para mulheres que gostam de estar na moda

Indicações

· Após escleroterapia das veias varicosas
· Varicose na gravidez com tendência  

ligeira a moderada para formação de 
edema

· Distúrbios venosos inflamatórios 
(tromboflebite superficial, varicoflebite) 
em que haja, ou não, uma ligeira  
tendência para edema

· Insuficiência venosa crónica, estadio I, 
em que haja, ou não, uma ligeira  
tendência para edema

· Insuficiência venosa crónica, estadio II 
com edema ligeiro

· Varicose primária e secundária com  
tendência ligeira a moderada para 
edema

· Profilaxia da trombose em pacientes 
com mobilidade

Variety
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