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mediven®  
ulcer kit
O melhor tratamento para úlceras crurais.

A prata é um elemento tradicional nos 
cuidados com as feridas porque, mesmo 
quando usada em baixas concentrações, pode 
contrariar inúmeras bactérias durante um 
longo período de tempo.

A característica especial da mediven ulcer é 
a prata elementar permanentemente  
integrada no material fiado. Evita a  
incidência de odores e o desenvolvimento 
da resistência dos microorganismos. Assim 
sendo, a mediven ulcer tem um longo efeito 
antibacteriano e antimicótico sobre  
microorganismos resistentes.

O mediven kit para úlceras é composto por 
dois componentes de compressão:

1 par de meias mediven ulcer com uma •	
pressão no tornozelo de 20 mmHg é 
concebido para compressão a longo prazo, 
24 horas por dia. Esta pressão moderada em 
repouso é bem tolerada por pacientes e 
leva em conta a continuidade do  
tratamento de compressão. Com um par de 
meias mediven-ulcer, terá sempre uma 
segunda meia à mão quando a outra estiver 
a lavar, preferivelmente a 95° C,  
assegurando assim uma terapia de 
compressão ininterrupta.
1 meia mediven ulcer plus, também com •	
pressão no tornozelo de 20 mmHg, que 
apoia e reforça a compressão durante o  
dia ou quando em movimento. Garante  
que a compressão clinicamente necessária 
de 40 mmHg (pressão ideal em actividade) 
seja proporcionada na fase aguda do 
tratamento da úlcera.
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Abertura para inspecção 
A abertura para inspecção sob  
o pé da mediven ulcer é concebida 
principalmente para a segurança 
do paciente. A circulação pode ser 
observada a qualquer altura e a 
higiene interdigital facilitada.

Suave acabamento do remate 
O remate suave segura mas sem 
constringir. 
 
 
 

Zona do peito do pé/calcanhar 
A marcação colorida em malha no  
peito do pé/calcanhar permite o 
posicionamento exacto no 
calcanhar e, juntamente com a 
barra de tamanhos com código 
de cor, permite a determinação 
rápida e fiável do tamanho da meia.  
Simultaneamente, a zona do 
calcanhar moldada confere 
excelente redução da pressão.

mediven kit para úlceras

Tamanho Medidas da perna (em cm) Código de cor

Tornozelo cB Barriga da perna 
cC

Abaixo do 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 cinzento

VI 28 – 30 39 – 49 38 – 48 verde

VII 30 – 32 41 – 51 40 – 50 castanho

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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