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Idealna równowaga
pomiędzy siłą i trwałością
a delikatnością i miękkością
mediven harmony – nowy wymiar jakości
kompresjoterapii kończyny górnej

medi. I feel better.

medi stanowi
przyszłość terapii
kompresyjnej
Silna marka. Pełny asortyment produktów.
Przekonujące rozwiązania.
medi World of Compression: drogowskaz do
przyszłości z ponat 65 lat doświadczenia w
dziedzinie leczenia kompresją. Produkty spełniają
najwyższe wymagania w zakresie jakości,
innowacyjności i wzornictwa. Przyczyń się do
kształtowania wspólnej przyszłości, zapewniaj
pozytywne doznania – z myślą o Tobie i Twoich
pacjentach.

Zadowoleni klienci
i nowy potencjał
„Wybór wielu kombinacji dla większego
skutecznego leczenia“
„Odzież uciskowa medi dostępna jest w wielu
wariantach. medi oferuje odpowiednie
zaopatrzenie dla pacjentów ze wskazaniami
flebologicznymi. Szeroki asortyment dodatków
pomaga na indywidualne dopasowanie produktów
tak, aby pacjenci mogli cieszyć z ich
długotrwałego noszenia. W firmie medi
zapewniamy partnerską współpracę
i gwarantujemy najlepszy serwis usług.“
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„Wysoka jakość
i skuteczność tego
rękawa to dokładnie to
czego potrzebowałam“
Susan B., 39 lat

„Mediven harmony
to idealny materiał.
Łatwy w zakładaniu
i pielęgnacji oraz
przyjemny w dotyku.“
Ella S., 42 lat
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Wygodne i skuteczne
mediven harmony wysuwa się na prowadzenie.
Innowacyjny nowy rękaw mediven harmony zapewnia
najlepszą z możliwych opiekę. Pacjenci docenią idealną
równowagę między skuteczną ochroną i udoskonaloną
wygodą noszenia.
Dobór prawidłowego ucisku to połączenie specjalistycznej
wiedzy i doświadczenia. mediven harmony to wyjątkowa
tkanina, która jest miękka w dotyku, skuteczna klinicznie
i łatwa w zakładaniu. Cechuje się również nowym wzorem,
który obejmuje podwójną elipsę – jedną w zgięciu i jedną na
czubku łokcia – zapewniając pacjentom maksymalną wygodę
noszenia. Zastosowanie elips ma na celu poprawę
skuteczności działania produktu, nieograniczony zakres
ruchów jak również ma zachęcić pacjentów do noszenia
rękawów. Produkty z serii mediven harmony są uszyte
zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości RAL, których
zadaniem jest zapewnienie gwarancji prawidłowego
stopniowanego ucisku w produkcie.
Uzyskanie certyfikacji RAL wymaga przeprowadzania
regularnych testów przez Instytut Hohenstein i stanowi złoty
standard w zakresie odzieży uciskowej. Jakość gwarantowana.

* Test of Various Arm Sleeves Canada, iCONSULT Research & Consulting GmbH, Munich, 2016.
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mediven harmony® rękawy
Wyjątkowe cechy i właściwości
Cecha 1
Podwójne elipsy
Dwie strefy eliptyczne łokcia to nieporównywalny
komfort
Innowacyjny materiał z podwójnymi elipsami
pozwala na zachowanie swobody ruchu w zgięciu
łokcia oraz eliminuje rolowanie i ucisk materiału we
wrażliwym miejscu podczas zginania i prostowania
łokcia.
Elipsy w łokciu przyczyniają się do optymalnego
drenażu limfatycznego poprzez stopniowany ucisk.
Marszczenie tkaniny ograniczone jest praktycznie do
zera aby móc cieszyć się codziennością bez
dolegliwości.

mediven harmony: elipsa w zgięciu łokcia

mediven harmony: elipsa do czubku łokcia

Cecha 2
Komfortowy ściągacz silikonowy
Wąski ściągacz z nakrapianymi guzkami silikonu
skutecznie podtrzymuje rękaw przez cały dzień na
właściwym miejscu. Solidnie a za razem
niewyczuwalnie wszyty za pomocą płaskiego,
niewyczuwalnego szwu. Opracowany kształ
i właściwości silikonu powalają skórze oddychać
i podobnie jak cały rękaw przepuszczać powietrze.
Dla osób nie mogących stosować silikonu dostępne są
również rękawy niesamonośne z nakładką na ramię.
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mediven harmony ściągacz silikonowy

Cecha 3
Wysoka ochrona
Innowacyjny materiał to gwarancja skuteczności.
Szczególnie rekomendowany Pacjentom po
zabiegach, pooperacyjnych i pourazowych, jak
również nadaje się stosowania u osób z miękką
tkanką i obrzękiem w pierwszej fazie.
Mediven harmony łączy w sobie wysoką
skuteczność ucisku z delikatnym i miłym w dotyku,
elastycznym materiałem.

mediven harmony innowacyjny materiał

Cecha 4
Skuteczny i miękki
Zaskakująco miękki materiał jest wynikiem nowych
technologii tkania i stałego rozwój dla komfortu
pacjentów. Oprócz podwójnej elipsy w łokciu,
innowacyjna struktura tkaniny stymuluje tkankę
i wywiera przyjemny efekt masażu.
Dodatek lanoliny w materiale został zastosowany
w celu zapewnienia zalet naturalnego nawilżenia dla
komfortu nawet wrażliwej skóry.

Piaskowy rękaw mediven harmony z częścią na dłoń AG
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mediven harmony®
rękawy

Klasy ucisku

CCL 1
CCL 2

15 – 21 mmHg
23 – 32 mmHg

Korzyści

Komfortowe i skuteczne okrągłodziane rękawy uciskowe
Wskazania*
• Zakrzepica żył ramienia
• Obrzęk pooperacyjny i pourazowy
• Pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny stadium 1 (warunkowo)
Uwaga: produkt nie jest rekomendowany w przypadku
wyraźnego obrzęku powyżej początkowego stadium 1
Część na dłoń lub rękawiczka z palcami
• Zapobieganie gromadzeniu się płynu limfatycznego w obszarze
dłoni podczas noszenia medycznego rękawa kompresyjnego
• Obrzęk pooperacyjny i pourazowy
Cechy i właściwości
• Najwyższej jakości standard RAL
• Innowacyjna tkanina z niezawodnym wykończeniem
• Podwójne elipsy w zgięciu łokcia po stornie wewnętrznej
i zewnętrznej dla lepszego komfortu i swobody zakresu ruchu
ramienia
• Samonośny ściągacz silikonowy zapewnia pewne i stabilne
mocowanie
• Można prać w pralce w delikatnym cyklu w temperaturze
do 40 ° C i suszyć w suszarce bębnowej
• Bez lateksu
• Naturalnie nawilżające właściwości lanoliny
• Zadbana skóra przez cały rok dzięki Clima Comfort
• Idealne dopasowanie dzięki szerokiej gamie rozmiarów

• Rozmiary I - VIII ** regularne i ekstra szerokie
• Różnorodność: dostępna w 2 klasach kompresji, 2 kolorach
i 2 opcjach dłoni

S
Piaskowy
S
Karmel

Dwie długości w wesjach
samonośnych
Rękawy samonośne ze ściągaczem
silikonowym dostępne są w wersji
krótszej CG 36-40cm oraz dłuższej
(standardowej) CG41-47cm
zarówno od nadgarstka do pachy
jak i w opcji z połączoną częścią na
dłoń

***

Warianty
• Dostępne w wersjach:
• rękaw od nadgarstka do pachy samonośny z silikonem,
• rękaw od nadgarstka do pachy niesamonośny,
• rękaw od nadgarstka do pachy z nakładką na ramię,
• rękaw z częścią na dłoń do pachy samonośny z silikonem,
• rękaw z częścią na dłoń niesamonośny,
• rękaw z częścią na dłoń z nakładką na ramię,
• część na dłoń z kciukiem,
• rękawiczka z palcami

Kolory

cC1

Punkty pomiarowe mediven
harmony

Każda opcja teraz dostępna również w wersji bezszwowej
Skład materiału
Elastane (EL)

Polyamide (PA)

CCL 1

34 %

66 %

CCL 2

43 %

57 %

* Wskazania te należy traktować jako zalecenie. Dobór modelu,
struktury materiału czy siły kompresji zależny jest od diagnozy i
oczekiwanych efektów terapii. Zalecenia każdorazowo definiowane są
przez personel medyczny a zatwierdzane przez lekarza prowadzącego
Pacjenta, biorącego pod uwagę możliwe choroby współistniejące
mogące być przeciwskazaniem do kompresjoterapii.
** CG: Długość CG mierzona jest po wewnętrznej stronie od nadgarstka
(najwęższe miejsce) do przedniej fałdy pachowej w lini prostopadłej
do osi ciała.
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mediven harmony®
Tabela rozmiarów i pomiarów
Opcje (wszystkie wersje w szerokościach standardowych oraz poszerzonych od punktu D do G)

Długość
standardowa

AG rękaw niesamonośny połączony
z częścią na dłoń

AG rękaw samonośny ze ściągaczem
silikonowym z częścią na dłoń

Art.No.:

Art.No.:

Obwód
regularny
Poszerzony

CCL 1 2Y10x01 – 8
CCL 2: 2Z10x01 – 8
CCL 1: 2Y10x11 – 8
CCL 2: 2Z10x11 – 8

Długość
krótka*

Obwód
regularny
Poszerzony
Obwód
regularny
Poszerzony

CG

Art.No.:

CCL 1: 2Y11x01 – 8
CCL 2: 2Z11x01 – 8
CCL 1: 2Y11x11 – 8
CCL 2: 2Z11x11 – 8

Obwód
regularny
Poszerzony

Obwód
regularny
Poszerzony

CG rękaw od nadgarstka do pachy
z nakładką na ramię

Art.No.:

CCL 1: 2Y00x01 – 8
CCL 2: 2Z00x01 – 8
CCL 1: 2Y00x11 – 8
CCL 2: 2Z00x11 – 8

Długość
krótka*

Obwód
regularny
Poszerzony
Obwód
regularny
Poszerzony

CCL 1: 2Y15x01 – 8
CCL 2: 2Z15x01 – 8
CCL 1: 2Y15x11 – 8
CCL 2: 2Z15x11 – 8

CCL 1: 2Y41701 – 8
CCL 2: 2Z41701 – 8
CCL 1: 2Y41711 – 8
CCL 2: 2Z41711 – 8

CG rękaw od nadgarstka do pachy
samonośny ze ściągaczem silikonowym

Art.No.:
Długość
standardowa

AG rękaw z nadkładką na ramię
i częścią na dłoń

Art.No.:

CCL 1: 2Y01x01 – 8
CCL 2: 2Z01x01 – 8
CCL 1: 2Y01x11 – 8
CCL 2: 2Z01x11 – 8

Obwód
regularny
Poszerzony

CCL 1: 2Y05x01 – 8
CCL 2: 2Z05x01 – 8
CCL 1: 2Y05x11 – 8
CCL 2: 2Z05x11 – 8

CCL 1: 2Y31701 – 8
CCL 2: 2Z31701 – 8
CCL 1: 2Y31711 – 8
CCL 2: 2Z31711 – 8

x = kolor ; 7 - karmel, 8 - piaskowy
Rękawy

Rozmiar I

Rozmiar II

Rozmiar III

Rozmiar IV

Obwody (cm)

Regularny

Poszerzony

Regularny

Poszerzony

Regularny

Poszerzony

Regularny

Poszerzony

cG

25.5 – 28.0

28.5 – 31.0

28.0 – 30.5

30.5 – 33.5

30.0 – 33.0

33.0 – 36.0

32.0 – 35.0

35.0 – 38.5

cF

23.5 – 25.5

25.5 – 28.0

25.0 – 27.5

27.5 – 30.0

27.5 – 30.0

30.0 – 33.0

29.5 – 32.0

32.0 – 35.0

cE

23.0 – 25.0

24.0 – 26.0

24.5 – 26.5

26.5 – 29.0

26.0 – 28.5

28.5 – 31.0

27.5 – 30.0

30.0 – 33.0

cD

22.0 – 24.0

24.0 – 26.0

23.0 – 25.0

25.0 – 27.5

24.0 – 26.0

26.0 – 28.5

25.0 – 27.5

28.0 – 30.5

cC1 = 100%**

15.0 – 16.5

16.5 – 18.0

18.0 – 19.5

19.5 – 21.0

cC

13.5 – 14.5

14.5 – 15.5

16.0 – 17.5

17.5 – 19.0

cA

15.0 – 18.0

16.0 – 19.0

17.0 – 20.0

19.0 – 22.0

Rękawy

Rozmiar V

Obwody (cm)

Rozmiar VI

Rozmiar VII

Regularny

Poszerzony

Regularny

Poszerzony

Regularny

Poszerzony

cG

33.5 – 36.5

37.0 – 40.5

cF

31.0 – 34.0

34.0 – 37.0

36.0 – 39.5

39.5 – 43.0

38.0 – 41.5

41.5 – 45.5

33.0 – 36.0

36.0 – 39.5

35.0 – 38.5

38.5 – 42.0

cE

29.0 – 31.5

31.5 – 34.5

30.5 – 33.5

33.5 – 36.5

32.5 – 35.5

35.5 – 39.0

cD

27.0 – 29.5

29.5 – 32.0

28.5 – 31.0

31.0 – 34.0

30.5 – 33.5

33.5 – 36.5

cC1 = 100%**

21.0 – 23.0

23.0 – 25.0

25.0 – 27.5

cC

19.0 – 20.5

20.5 – 22.5

22.5 – 24.5

22.0 – 25.0

24.0 – 27.0

cA
Długości (cm)

20.0 – 23.0
Standardowo

Wersja krótka

41 – 47

36 – 40

* Długość krótka wyłącznie na specjalne zamówienie, czas oczekiwania do 4 tygodni
** Pomiar cC1 5cm powyżej punktu cC
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mediven harmony® rękawiczka
Wyjątkowe cechy
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Okrągłodziana seria mediven harmony od medi
dopasowana jest do potrzeb i oczekiwań pacjentów
oferując zarówno rękawy jak i warianty na dłoń
z palcami lub bez. Zarówno rękawiczki z palcami jak
i części na dłoń z podstawą kciuka stanowią
uzupełnienie skutecznej i komfortowej terapii
uciskowej kończyny górnej w pierwszej fazie obrzęku.

Cecha 1
Oddychający materiał bez lateksu
Dzięki miękkiemu i oddychającemu materiałowi
rękawiczka i część na dłoń jest delikatna i miękka, nie
powoduje podrażnień nawet wrażliwej skóry.
Podobnie jak w przypadku rękawów, dodatek lanoliny
zapewnia naturalne nawilżenie, miękkość i gładkość
będąc niezwykle przyjemnym w stosowaniu.

Cecha 2
Miękka krawędź wykończenia
(tylko w wersji bez szwu)

NOWOŚĆ

Cienka i miękka, ledwo wyczuwalna krawędź
zapewnia dyskretne przejście pomiędzy rękawem
a częścią na dłoń czy rękawiczką.
Jednocześnie zapewnia łagodne przejście
z zachowaniem gradientu kompresji nie powodując
kumulowania się ucisku w nadgarstku.
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Wersja bezszwowa - nowe
możliwości i dodatkowe korzyści
Cecha 3
Bezszwowe wykończenie palców

NOWOŚĆ

Bezszwowa wersja pomaga pokonać ograniczenia na
przykład podczas drobnych czynności motorycznych
w codziennym życiu. Miękko wykończone końce
palców zapewniają dobre dopasowanie i uchwyt bez
dyskomfortu.

Cecha 4
NOWOŚĆ

Miękkie, bezszwowe strefy pomiędzy palcami
Bezszwowa technologia tkania daje poczucie
wygody, swobody ruchów i elastyczności
w delikatnych punktach jakimi są podstawy palców
i strefy pomiędzy nimi.

Cecha 5
Bezszwowa podstawa kciuka

NOWOŚĆ

Bezszwowa wersja gwarantuje swobodny, niczym
nie skrępowany ruch kciuka i pewny chwyt, dzięki
ergonomicznemu kształcie redukującym ucisk
i ograniczenia w obręcie palca odpowiadającego za
chwyt.
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mediven harmony®
rękawiczka

Klasy ucisku

CCL 1
CCL 2

15 – 21 mmHg
23 – 32 mmHg

Kolory

Wskazania*
• profilaktyka obrzęku związaego z zastojem płynu
limfatycznego, u Pacjentów z tendencją do obrzęku,
szczególnie stosujących rękawy uciskowe od nadgarstka
mogących przesunąć obrzęk w kierunku dłoni
• przy obrzękach pooperacyjnych i pourazowych

S
Piaskowy
S
Karmel

Dostępne warianty:
• AC1 rękawiczka z uciskowycmi palcami
• AC1 część na dłoń bez palców, jedynie z podstawą kciuka
• Bezszwowa AC1 rękawiczka z uciskowycmi palcami
• Bezszwowa AC1 część na dłoń bez palców, jedynie z
podstawą kciuka
Bezszwowa rękawiczka AC1

Dostępne rozmiary
• Standardowo II – VII
Skład materiału
Elastane (EL)

Polyamide (PA)

CCL 1

18 %

82 %

CCL 2

22 %

78 %

Bezszwowy rękaw do
nadgarstka CG z założoną
rękawiczką AC1

Bezszwowa część na dłoń AC1

Bezszwowy rękaw do
nadgarstka CG z założoną
rękawiczką AC1
* Wskazania te należy traktować jako zalecenie. Dobór modelu, struktury materiału czy siły kompresji zależny jest
od diagnozy i oczekiwanych efektów terapii. Zalecenia każdorazowo definiowane są przez personel medyczny a
zatwierdzane przez lekarza prowadzącego Pacjenta, biorącego pod uwagę możliwe choroby współistniejące
mogące być przeciwskazaniem do kompresjoterapii.
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mediven harmony®
Tabela rozmiarów i pomiarów
Opcje
Bezszwowa AC1 część na dłoń bez
palców, jedynie z podstawą kciuka

Bezszwowa AC1rękawiczka
z uciskowymi palcami

CCL 1 Art.No.: 2Y90x02-07
CCL 2 Art.No.: 2Z90x02-7

CCL 1 Art.No.: 2Y91 x02 – 7
CCL 2 Art.No.: 2Z91 x02 – 7

AC1 część na dłoń (ze szwem) bez
palców, jedynie z podstawą kciuka

AC1rękawiczka(ze szwem)
i uciskowymi palcami

CCL 1 Art.No.: 2Y20x02 – 7
CCL 2 Art.No.: 2Z20x02 – 7

CCL 1 Art.No.: 2Y21x02 – 7
CCL 2 Art.No.: 2Z21x02 – 7

stępna
: teraz do
NOWOŚĆ
wowa!
ersja bezsz
również w

x = kolor ; 7 - karmel, 8 - piaskowy

Obwody i rozmiary części na dłoń (cm)
Rozmiary

II

Długości części na dłoń (cm)

III

IV

V

VI

VII

AB

3.5 – 4.5

cC1

15.0 – 18.0

17.0 – 20.0

19.0 – 21.5

21.0 – 23.5

23.0 – 26.0

25.5 – 30.0

AC

10.0 – 12.0

cC

13.5 – 15.5

15.0 – 18.0

17.0 – 20.0

19.0 – 21.0

20.0 – 23.5

22.5 – 27.5

AC1

15.0 – 16.0

cB

15.5 – 20.0

17.5 – 21.0

19.5 – 23.0

20.5 – 24.0

22.5 – 26.0

24.5 – 30.0

cA

15.0 – 19.0

17.0 – 20.0

19.0 – 22.0

20.0 – 23.0

22.0 – 25.0

24.0 – 29.0

Obwody i rozmiary palców (cm)
Rozmiary

II

Length / Fingers
Długości
palców(cm)
(cm)
III

IV

V

VI

VII

Kciuk

Podstawa cX
Czubek cZ

7.0
6.0

7.5
6.5

8.0
6.5

8.5
7.0

9.0
7.5

10.0
8.0

Palec
wskazujący

Podstawa cX
Czubek cZ

6.5
5.0

7.0
5.5

7.5
6.0

8.0
6.0

8.5
6.5

9.5
7.0

Palec
środkowy

Podstawa cX
Czubek cZ

6.5
5.0

7.0
5.5

7.5
6.0

8.0
6.0

8.5
6.5

9.5
7.0

Palec
serdeczny

Podstawa cX
Czubek cZ

6.0
5.0

6.5
5.0

7.0
5.5

7.0
5.5

7.5
6.0

9.0
6.5

Mały palec

Podstawa cX
Czubek cZ

5.5
4.5

6.0
4.5

6.0
5.0

6.5
5.0

7.0
5.5

8.0
6.0

Thumb
Kciuk

3.5
3.5
– 4.5
– 4.5

Index
Palec finger
wskazujący
Middle finger

4.5 – 5.5
4.5 – 5.5
5.5 – 6.5
Palec
środkowy 4.5
5.5
– 6.5
Ring finger
– 5.5
Palec
serdeczny
4.5
– 5.5
Little finger
3.5 – 4.5
Mały palec

3.5 – 4.5

cX

cA

cB

cC

cC1

Obwód cZ jest mierzony na
początkach paznokci.
Obwód cX jest mierzony u podstawy
każdego z palców.
* Obwód cC1 jest mierzony 5cm powyżej cC (najwęższego miejsca)
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NOWA –
a
bezszwow
rękawiczka
mediven
harmony
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„ Idealny balans
pomiędzy miękką
i komfortową tkaniną a
najlepszą jakością
i skutecznością“
Emma K., 70 lat

* Test of Various Arm Sleeves Canada, iCONSULT Research & Consulting GmbH, Munich, 2016.
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Rady i wskazówki
łatwego zakładania
rękawów mediven
harmony
codzienne stosowanie rękawa uciskowego
może być łatwe i przyjemne w aplikowaniu

Stelaż medi Butler do
rękawów
Wysokość 11cm
Samodzielne zakładanie rękawa uciskowego może być jeszcze łątwiejsze dzięki
pomocom jak stelaże medi Butler.
Dzięki tej metodzie możesz zapomnieć o
codziennych zmaganiach z rękem czy
pomocy drugiej osoby.

1.
W medi rekomendujemy ubieranie
produktów kompresyjnych w
rękawiczkach gumowych lub
teksylnych aby uniknąć możliwych
uszkodzeń mechanicznych
materiału oraz aby zapewnić
lepsze uchwycenie tkaniny i jej
prawidłowe rozprowadzenie na
całej długości
2.
Postaw medi Butler do ubierania
rękawów na stole lub innej równej
powierzchni, ten model ma
również możliwość zaczepienia na
krawędzi oparcia krzesła żeby
jeszcze łatwiej stosować stelaż w
warunkach najbardziej wygodnych
dla Pacjenta
3.
Naciągnij na metalową ramkę z
otworem rękaw od nadgarstka aż
do górnego wykończenia. Do
przesuwania produktu używaj
obudwóch rąk dla zachowania
lepszej precyzji.
Dla zakładania rękawa na:
lewą rękę –
od lewej strony,ustaw urządzenie
mniej więcej na godzinę 8
prawą rękę –
od prawej strony, ustaw
urządzenie mniej więcej na
godzinę 4
4.
Stabilnie zaczep urządzenie o
brzeg stołu lub krawędź krzesła,
kierując otwór z naciągniętym
produktem w swoją stronę.
5. – 6.
Następnie ruchem powolnym ale
pewnym i nieprzerwanym wsuń
najpierw dłoń przez nadgarstek aż
za łokieć.

Zeskanuj kod QR
telefonem i sprawdź
online jak proste i
wygodne jest stosowanie profesjonalnych
produktów medi
16 · mediven harmony

7.
Na samym końcu wysuń stelaż i
podciągnij krawędź rękawa
umieszczając go w prawidłowym
miejscu, poprawiając całość
ułożenia z pomocą rękawicy.
W ten oto sposób w kilka chwil
profesjonalnie możesz zakładać
swój wyrób każdego dnia bez
zbędnego wysyłku.

mediven® harmony –
mocne strony produktu
Podwójna elipsa, innowacyjna tkanina
•	Podwójna elipsa po obu stronach łokcia
umożliwia swobodne ruchy, jak
i komfort podczas codziennego
stosowania. Innowacyjna tkanina
zastosowana w elipsach redukuje
uczucie ucisku podczas zginania
i prostowania łokcia.
•	Dzięki elipsie umieszczonej w zgięciu
łokcia rękaw korzystnie wpływa na
przepływ limfy. Dodatkowo, minimalna
liczba marszczeń zapewnia optymalną
wygodę.
Innowacyjna tkanina
•	Innowacyjna tkanina gwarantuje
skuteczność. Jest specjalnie
dostosowana do leczenia
pooperacyjnego lub pourazowego,
również w przypadku miększej tkanki
łącznej. mediven harmony łączy
w sobie wyjątkową stabilność
i delikatny dotyk elastycznej dzianiny.
•	Złożono wniosek patentowy
Idealne dopasowanie
•	Każdy produkt jest dostępny
w 16 rozmiarach, zapewniając
perfekcyjne dopasowanie
•	Indywidualne dopasowanie, dzięki
precyzyjnym pomiarom

Clima Comfort

Etykieta jakości
•	Nasza medyczna odzież uciskowa
jest regularnie poddawana kontroli
przeprowadzanej przez Instytut
Badawczy Hohenstein w oparciu o
wytyczne dotyczące testowania
i jakości R A L- GZ 3 8 7. Jako
potwierdzenie, że mediven
harmony spełnia warunki
dotyczące jakości, na opakowaniu
i etykiecie produktu znajduje się
etykieta jakości.

Bezproblemowe dbanie o produkt
•	Produkty można prać w pralce z
użyciem programu dla tkanin
delikatnych w temperaturze 40°C
i suszyć na zimno w suszarce
bębnowej.
Bardzo dobra tolerancja skóry;
świetnie nadaje się do
codziennego noszenia
• Nie zawiera lateksu i bawełny.
• Z dodatkiem lanoliny
przyczyniającej się naturalnego
nawilżania skóry.

Clima Comfort*
zapewnia idealną regulację
temperatury
•	Dobre samopoczucie przez cały rok
•	Wysoce aktywna przepuszczalność
powietrza
•	Zapobiega uczuciu swędzenia
Rodzaje produktów
• 2 klasy ucisku
• 2 kolory: piaskowy, karmelowy
• 2 wersje na dłoń : rękawiczka z palcami
lub część na dłoń bez palców

* Clima Comfort
Komfort, przebadany naukowo przez
francuski instytut IFTH. Wyniki testów
wykazały, że technologia Clima Comfort
opracowana przez medi gwarantuje
regulację temperatury między skórą a
pończochą. Produkty medi uzyskały
imponujący wynik 11 punktów z 12.
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medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth / Germany
T +49 921 912-0
F +49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en
medi Australia Pty Ltd
83 Fennell Street
North Parramatta NSW 2151
Australia
T +61 2 9890 8696
F +61 2 9890 8439
sales@mediaustralia.com.au
www.mediaustralia.com.au
medi Austria GmbH
Adamgasse 16/7
6020 Innsbruck
Austria
T +43-512 57 95 15
F +43-512 57 95 15 45
vertrieb@medi-austria.at
www.medi-austria.at
medi Belgium bvba
Posthoornstraat 13/1
3582 Koersel
Belgium
T: + 32-11 24 25 60
F: +32-11 24 25 64
info@medibelgium.be
www.medibelgium.be
medi Brasil
Rua Cristovan de Vita, n.º 260, Un. 30,
Centro Logístico Raposo Tavares,
Vila Camargo
Vargem Grande Paulista - SP
CEP 06730-000
Brasil
T: +55-11-3500 8005
sac@medibrasil.com
www.medibrasil.com
medi Canada Inc / médi Canada Inc
597, Rue Duvernay, Verchères
QC Canada J0L 2R0
T: +1 450-583-3317 / +1 800 361 3153
F: +1 888-583-6827
service@medicanada.ca
www.medicanada.ca
MAXIS a.s.,
medi group company
Slezská 2127/13
120 00 Prague 2
Czech Republic
T: +420 571 633 510
F: +420 571 616 271
info@maxis-medica.com
www.maxis-medica.com
medi Danmark ApS
Vejlegardsvej 59
2665 Vallensbaek Strand
Denmark
T +45 70 25 56 10
F +45 70 25 56 20
kundeservice@sw.dk
www.medidanmark.dk

medi Bayreuth España SL
C/Canigó 2 – 6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com
medi France
Z.I. Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93297 Tremblay en France Cedex
France
T +33 1 48 61 76 10
F +33 1 49 63 33 05
infos@medi-france.com
www.medi-france.com

medi Bayreuth Unipessoal Lda.
Rua do Centro Cultural, no. 43
1700-106 Lisbon
Portugal
T +351 21 843 71 60
F +351 21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt
medi RUS LLC
Business Center NEO GEO
Butlerova Street 17
117342 Moscow
Russia
T +7-495 374 04 56
F +7-495 374 04 56
info@medirus.ru
www.medirus.ru

medi Hungary Kft.
Bokor u. 21.
1037 Budapest
Hungary
T +36 1371 0090
F +36 1371 0091
info@medi.hu
www.medi.hu

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room 105, Building No. 4,
Lane 500 ShengXia Road
Pudong New District
201210 Shanghai
People‘s Republic of China
T: +86-21 61761988
F: +86-21 61769607
infocn@medi.cn

medi Italia s.r.l.
Via Giuseppe Ghedini, 2
40069 Zola Predosa (BO)
Italy
T: +39-051 6 13 24 84
F: +39-051 6 13 29 56
info@medi-italia.it
www.medi-italia.it

medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna
Sweden
T +46 8 96 97 98
F +46 8 626 68 70
info@medi.se
www.medi.se

Tachezy Sanit Srl.
Via Druso 48/a
39100 Bolzano
Italy
T: +39 0471 288 068
F: +39 0471 282 773
info@tachezysanit.com
www.tachezysanit.com

Medi Turk Ortopedi Medikal Ic ve Dis Tic. AS
Kültür mah. çaldıran sok.14/3
06420 Çankaya/Ankara
Turkey
T +90 312 435 20 26
F +90 312 434 22 82
info@medi-turk.com
www.medi-turk.com

medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
T +31 76 57 22 555
F +31 76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL
Great Britain
T +44 1432 37 35 00
F +44 1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk

medi Norway AS
Vestheimvegen 35
4250 Kopervik
Norway
T: +47 52 84 45 00
F: +47 52 84 45 09
post@medinorway.no
www.medinorway.no

medi Ukraine LLC
Evhena Sverstiuka str, 11.
Kiev 02002
Ukraine
T: +380 44 591 11 63
F: +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua

medi Polska Sp. z.o.o.
ul.Łabędzka 22
44-121 Gliwice
Poland
T: +48-32 230 60 21
F: +48-32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1-336 4 49 44 40
F +1-888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com
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Siedziba Oddziału w Polsce:
medi Polska Sp. z o.o.
ul.Łabędzka 22
44-121 Gliwice
T: +48 32 230 60 21
F: +48 32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl
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Siedziba Producenta:
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
T + 49 921 912-0
F + 49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en

