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Bezpieczna terapia – aż po czubki
palców.

ato

Tak,

mediven® angio

ostkę

?

Mocna, prążkowa
na strukt

w przewlekłej niewydolności
żylnej oraz chorobie
tętnic obwodowych
(PAD) /
cukrzycy

Czy wiesz?
mediven® angio

unikatowe

są
i gwarantują

bezpieczeństwo,
co potwierdza
badanie kliniczne.
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Unikatowa innowacja
mediven® angio – pierwsze i jedyne medyczne podkolanówki
uciskowe, których bezpieczeństwo potwierdzono w badaniach
na pacjentach z przewlekłą niewydolnością żylną oraz
współistniejącą chorobą tętnic obwodowych (PAD) i / lub
cukrzycą.*
Unikatowe cechy produktu
mediven angio to produkt opracowany z myślą o pacjentach
cierpiących na przewlekłą niewydolność żylną, chorobę tętnic
obwodowych (ang. PAD – peripheral artery disease) o nasileniu
od łagodnego do umiarkowanego i / lub cukrzycę, optymalnie
dostosowany do ich potrzeb.
Unikatowe bezpieczeństwo
W badaniu klinicznym1, uwzględniającym pacjentów obu grup,
oceniono i naukowo potwierdzono bezpieczeństwo mediven® angio:
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Stabilne krążenie krwi, aż po najmniejsze naczynia
Bez uszkodzeń skóry
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Bez marszczenia i zwijania
Bez punktowego ucisku
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Wysoki komfort noszenia
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Potwierdzono dla kompresji klasy 1 i 2
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* Bezpieczeństwo wyrobu potwierdzone badaniem klinicznym: Stosowanie medycznych podkolanówek kompresyjnych mediven
angio u pacjentów cierpiących na przewlekłą niewydolność żylną oraz współistniejącą chorobę tętnic obwodowych o nasileniu
od łagodnego do umiarkowanego (ang. PAD – peripheral artery disease) oraz/lub cukrzycę jest bezpieczne.1
1
Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease.
BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.
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Unikatowa podszewka
Podszewka z mikropluszu wokół całej stopy
Mikroplusz – od czubków palców aż po mankiet.
Dodatkowy komfort noszenia
Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Dodatkowa podszewka z wełny merynosa wokół
całej stopy
Tylko podkolanówki mediven angio wyposażone
są w unikatową, miękką podszewkę, sięgającą od
czubków palców aż nad kostkę.
Chronią wysunięte struktury kostne
- kostkę wewnętrzną i zewnętrzną
- śródstopie
- stawy śródstopno-paliczkowe
- czubki palców
Zapobiegają skokom ciśnienia oraz zmianom
skórnym
Chronią skórę wrażliwą i suchą

Pluszowa podszewka z naturalnej wełny merynosa
Optymalna termoregulacja
Dodatkowy komfort noszenia
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Wyjątkowo długi, płaski szew na
palcach
Anatomiczne dopasowanie
Wyjątkowo długi i płaski szew wygodnie i anatomicznie układa się na palcach.
Szew okala stawy śródstopno-paliczkowe, chroniąc wypukłości kostne.
Odciąża palce i stawy śródstopno-paliczkowe
Utrzymuje stabilne mikrokrążenie w skórze
Zapobiega powstawaniu zmian skórnych na palcach
Zapobiega uszkodzeniom w obrębie palców
Dwie długości stopy
Dla dodatkowego odciążenia palców i wrażliwych obszarów stopy, podkolanówki
mediven angio dostępne są w dwóch długościach stopy, w standardowych
rozmiarach.
Optymalne dopasowanie do stopy
Zapobieganie skokom ciśnienia i nadmiernemu napięciu w palcach;
materiał nie marszczy się i nie zwija

widok z zewnątrz

widok od środka
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Mocna, prążkowana
struktura
Optymalny efekt kompresji
Idealny stosunek ucisku spoczynkowego do
roboczego
Skuteczna kompresja układu żylnego
Kompresja łagodna dla układu żylnego,
uwzględniająca ograniczone czucie w dolnych
partiach nóg
Struktura easy-grip
Struktura easy-grip pozwala łatwo rozprowadzić
dzianinę i równo ułożyć pończochę na nodze.
Pomagają w tym też wysoka rozciągliwość i
podszewka z mikropluszu.
Ułatwione zakładanie
Dodatkowy komfort noszenia
Design unisex
Elegancki, dyskretny styl dla niej i dla niego
Dostępne w kolorze czarnym i karmelowym
Model karmelowy pozwala szybko dostrzec
wydzielanie płynu z ewentualnych
powierzchownych ran, ponieważ materiał
zabarwia się na ciemniejszy kolor.
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Pięta 90°
Optymalne rozprowadzenie dzianiny
Pięta o konstrukcji 90° pozwala na równe
rozprowadzenie dzianiny w obszarze pięty i
podbicia.
Nie marszczy się i nie zwija
Zmniejsza ryzyko uszkodzeń skóry w
obszarze podbicia
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Wyjątkowo szeroki mankiet
Szeroki krój
Wywiera nacisk na dużą powierzchnię
Zapobiega podwyższonemu ciśnieniu na wysokości mankietu
Utrzymuje właściwą perfuzję w skórze
Nie ogranicza drenażu z obszaru pod kolanem
Zapobiega uszkodzeniom skóry

Bezpieczne i pewne przyleganie
Pończocha pozostaje na swoim miejscu i nie zsuwa się
Pończocha nie marszczy się i nie zwija
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Materiał

mediven® angio

Medium

Bezpieczna terapia – aż po czubki palców.

Klasy kompresji

CCL 1, 2

Wskazówka od medi1
Uwzględniając cechy produktu i wyniki badania klinicznego2, polecamy mediven angio:
• kobietom / mężczyznom cierpiącym na przewlekłą niewydolność żylną
• osobom ze współistniejącą chorobą tętnic obwodowych (PAD) o nasileniu od łagodnego
do umiarkowanego
• osobom ze współistniejącą cukrzycą

Standardowe kolory
S = Standard
M = Made-to-measure (na miarę)*
Karmelowe
S+M

Wskazania
• Przewlekłe choroby żylne, poziomy I do III wg klasyfikacji Widmera lub C0s-C5 wg CEAP
3

mediven angio
Style
AD

CCL 1
CCL 2

łydka krótka stopa
3X40Δ11–7
3Y40Δ11–7

Czarne
S+M
* Dostawa do
10 dni roboczych.

AD

AD pte.

AD pte.

łydka długa stopa
3X40Δ21–7
3Y40Δ21–7

łydka drobna krótka stopa
3X47Δ11–7
3Y47Δ11–7

łydka drobna długa stopa
3X47Δ21–7
3Y47Δ21–7

Δ = Należy dodać 1 dla koloru karmelowego i 5 dla koloru czarnego
Rozmiar należy dobrać na podstawie ostatniej cyfry numeru artykułu, od 1 do 7.
Tabela rozmiarów 

l= długość
c = obwody

Standardowe
rozmiary

lC 

cC

lB1cB1

lBcB
cY

lAcA

Obwody w cm

cD

Długość

lD 

cD

I

II

27 – 33

29 – 36

III
32 – 39

IV
34 – 42

V
36 – 45

VI
38 – 48

VII
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

Długość produktu
lD normalna 39 – 44 cm
lD krótka

Długość stopy
krótka
stopa

zamknięte
palce, do
^
25 cm =
rozmiary
obuwia
36-40

długa
stopa

zamknięte
palce, od
^
25 cm =
rozmiary
obuwia
40-46

34 – 38 cm

Warto pamiętać, że ta rekomendacja nie zastępuje diagnozy lekarskiej lub profesjonalnej porady sprzedawcy specjalistycznego asortymentu medycznego.
Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.
Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen
adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Dokument dostępny na stronie: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html (ostatnie zmiany 09.12.2020)
Przeznaczenie mediven angio: medyczne podkolanówki uciskowe dziane na okrągło, przeznaczone do kompresji dolnych kończyn, głównie do leczenia schorzeń układu żylnego.

1
2
3
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Sygnalizator terapeutyczny medi
Dla prostego, bezpiecznego leczenia, dostosowanego do wskazań.
Krok 1: Określenie wskazań i ocena problemów współistniejących
Krok 2:	Uwzględnienie kryteriów i problemów współistniejących specyficznych dla danego pacjenta

ok. 98 % osób powyżej 60 roku życia1

Przewlekła niewydolność żylna
(CEAP C0s – C5) oraz choroba
tętnic obwodowych (PAD) o
nasileniu do łagodnego do
umiarkowanego
ok. 21 % osób powyżej 65 roku życia2

Przewlekła niewydolność żylna
(CEAP C0s – C5) i cukrzyca typu 2 /
polineuropatia cukrzycowa
ok. 20,5 % osób powyżej 60 roku życia4

Terapia uciskowa z
mediven® round knit
(np. mediven plus) –
leczenie indywidualne
Terapia uciskowa z
mediven® angio – unikatowa i bezpieczna
Unikatowy produkt
- Mikroplusz z wełny merynosa wokół całej stopy
- Mocna, prążkowana struktura
- Wyjątkowo długi, płaski szew
Badanie kliniczne
- Stabilne krążenie krwi, aż po najmniejsze naczynia
- Bez uszkodzeń skóry
zeństwo
- Bez marszczenia i zwijania
iec
- Bez ucisku punktowego
iu
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- Wysoki komfort noszenia
iczn
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Przewlekła niewydolność żylna
(CEAP C0s – C5)

Potwierdzono dla kompresji klasy 1 i 2
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Przewlekła niewydolność żylna
i choroba tętnic obwodowych
o nasileniu ciężkim

Przeciwwskazanie
do terapii kompresyjnej3

Przewlekła niewydolność żylna
i zespół stopy cukrzycowej

Wykluczone leczenie
medycznymi pończochami uciskowymi

1

twierdzone

Rabe E et al. Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. Phlebologie 2003;32:1–14.
Lawall H et al. S3-Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Dokument dostępny na stronie: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/065-003.html
(ostatnie zmiany 09.12.2020)
Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven
Kompressionssystemen (MAK). Dokument dostępny na stronie: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html (ostatnie zmiany 09.12.2020).
Bericht der nationalen Diabetes-Surveillance 2019. Diabetes in Deutschland. Robert Koch-Institut.
Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.
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Czy wiesz?
Badania
udowodniły:

Przyrządy
wspomagające
zakładanie
znacząco zwiększają

skuteczność!*

* Sippel K et al. Donning devices (foot slips and frames) enable
elderly people with severe chronic venous insufficiency to put
on compression stockings. Eur J Vasc Endovasc Surg
2015;49:221 229
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