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Profesjonalne wyroby kompresyjne
szyte na miarę i produkowane seryjnie
oraz innowacyjny system circaid

medi. I feel better.
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medi przyszłością
kompresjoterapii
Silna marka. Szeroki asortyment
produktów. Przekonujące rozwiązania.
medi World of Compression: drogowskaz do
przyszłości z ponat 65 lat doświadczenia
w dziedzinie leczenia kompresją. Wyroby
medi 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.

Przekonujące
koncepcje
terapeutyczne
Nowe możliwości w leczeniu obrzęku
limfatycznego dzięki połączeniu fazy
przeciwzastoinowej, optymalizacji z fazą
podtrzymującą przy wykorzystaniu
innowacyjnych produktów.
Zostań specjalistą ds. leczenia obrzęku
limfatycznego i pozyskaj nowych,
zadowolonych klientów, którym będziesz
towarzyszyć przez cały okres terapii.
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medi world of compression
medi dogłębnie zajmuje się tematem terapii uciskowej. Dlatego możesz zaufać
produktom medi. Są one produkowane z zachowaniem maksymalnej zgodności
z przepisami, aby zagwarantować możliwie najlepsze wyniki leczenia.

medi Polska Sp. z.o.o.
Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice
Poland
T +48-32 230 60 21
F +48-32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi
Katalog produktów

medi Katalog produktów – Flebologia
Profilaktyka i terapia przeciwzakrzepowa

Headquarters
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

98I90 / 08.2017

Aby wprowadzić Państwa w świat produktów uciskowych medi, stworzyliśmy katalogi
poświęcone odpowiednim dolegliwościom. Poniżej znajdą Państwo krótką prezentacje naszych
rożnych katalogów:

Flebologia
Profilaktyka i terapia przeciwzakrzepowa

medi. i feel better.

medi
Katalog produktów
Limfologia
Profesjonalne wyroby kompresyjne
szyte na miarę i produkowane seryjnie
oraz innowacyjny system Circaid

medi. I feel better.

Flebologia – Profilaktyka i Terapia przeciwzakrzepowa
Terapia kompresyjna jest idealną terapią dla pacjentów
z zaburzeniami układu żylnego, leczonych ambulatoryjnie oraz
w specjalistycznych ośrodkach. W celu uzyskania najlepszych efektów
przy stosowaniu terapii kompresyjnej, należy ją dostosować do
indywidualnych wskazań i potrzeb pacjenta. Dowiedz się więcej o
wyrobach medycznych mediven, które zostały stworzone z myślą o
kompleksowym zaopatrzeniu pacjentów.
Art. no.: 98I90
Limfologia
Plaskodziane pończochy uciskowe stosuje się w przypadku obrzęku
lipidowego i limfatycznego. Pomagają one utrzymać obrzęk na stałym
poziomie. Stosuje się je także w celu dalszej poprawy efektów. medi
oferuje funkcjonalne produkty mediven i circaid w różnych
wariantach, dostosowane do konkretnych objawów i potrzeb
pacjenta.
Art. no.: 98I91
medi Leczenie ran
Efektywny łańcuch terapeutyczny leczenia żylnych owrzodzeń
podudzia - to koncepcja kombinacji produktów dla skutecznego
leczenia ran poprzez kompleksowe zaopatrzenie pacjenta od ostrej
fazy leczenia rany po fazę nawrotu.
Art. no.: 97P06
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medi
medi produkuje wyroby medyczne wykorzystywane
w różnych warunkach i życiowych sytuacjach. medi nie
postrzega siebie tylko jako wytwórcę. Wręcz przeciwnie,
medi prowadzi własne badania, inwestuje w rozwój
i nowoczesne technologie, produkcję i marketing. medi
koncentruje się na potrzebach klientów i swoich wizjach
rozwoju produktów medi.
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O Nas
medi to: Komunikacja. Współpraca. Wymiana
doświadczeń.
Zapytania dotyczące produktów i zamówień prosimy
kierować do Działu Obsługi Klienta:
E: info@medi-polska.pl
T: 32 230 60 21
T: 32 750 60 36
T: 32 721 20 59
T/F: 32 202 87 56
Województwo: Śląskie, Opolskie, Dolnośląskie
T: 501 022 381
Województwo: Wielkopolskie, Lubuskie, ZachodnioPomorskie
T: 513 010 700
Województwo: Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie,
Warmińsko-Mazurskie
T: 501 213 792
Województwo: Mazowieckie (bez Warszawy),
Podlaskie, Łódzkie
T: 501 022 899
Miasto Warszawa:
T: 506 123 903
Województwo: Świętokrzyskie, Podkarpackie,
Lubelskie, Małopolskie
T: 667 123 871
Administracja i finanse:
T: 32 230 94 15
Znajdź nas na :

www.medi-polska.pl
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medi – świat kompresji

Akcesoria i kosmetyki

Punkty pomiarowe
i recepty

10 Więcej niż wytwórca
11 Certyfikaty jakości
12 Koncepcja leczenia
14 	Wskazania -przegląd
produktów

58	Urządzenia do zakładania
i ściągania produktów
62 Pielęgnacja skóry
66 Pielęgnacja tkaniny

68

17
mediven
medyczne produkty
uciskowe
®

Kończyna dolna
22 Przegląd produktów
Kończyna dolna - wyroby
płaskodziane
23	mediven 550 leg kończyna dolna
i półskarpetka
30	mediven mondi kończyna dolna
i półskarpetka
34	mediven sensoo kończyna dolna

circaid®
kompresja adaptacyjna
70 Cechy produktów
72	circaid juxtafit premium
odzież na kończynę dolną
76	circaid juxtafit essentials
odzież na kończynę dolną
80 circaid warianty na stopę
84	circaid juxtafit essentials
kończyna górną
88	circaid juxtafit essentials
warianty na rękę
90 circaid akcesoria
94 circaid graduate
96	Co wchodzi w skład
zestawu ?

Rękawy uciskowe
38 Przegląd produktów
Kończyna górna - wyroby
płaskodziane
40 mediven 550 arm kończyna górna
44 mediven esprit kończyna górna
Kończyna górna okrągłodziane
48	mediven harmony
– kończyna górna
Suspensorium
54 Whitaker Pouch
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Więcej
niż wytwórca
medi to czołowy wytwórca wyrobów
medycznych znanych na całym świecie. Jako firma
nie postrzegamy się tylko jako wytwórcy.
Jesteśmy również jednostką prowadzącą swoje
własne badania naukowe, poszukującą nowych
rozwiązań technologicznych, produkcyjnych oraz
marketingowych. medi to firma która koncentruje
się na klientach, dostosowując swoje produkty do
ich potrzeb.
Nasze wyroby możemy podzielić na kilka
kategorii: Flebologia, Ortopedia i Szpital. W każdy
z naszych wyrobów można zaopatrzyć się
w specjalistycznych sklepach medycznych,
szpitalach, klinikach, w prywatnych praktykach
lekarskich oraz u rehabilitantów.
Zaletą Naszych wyrobów jest ich unikalność: nie
wywołują żadnych skutków ubocznych.
W Naszej szerokiej gamie produktów mogą Państwo
znaleźć: medyczne pończochy uciskowe dla
pacjentów z problemami żylnymi, limfatycznymi
oraz żylno-limfatycznymi; ortezy i stabilizatory
stosowane w leczeniu pooperacyjnym stawów;
pończochy stosowane w profilaktyce
przeciwzakrzepowej; pończochy
przeciwzakrzepowe pooperacyjne oraz wiele innych
produktów.
Klienci i partnerzy firmy medi znajdują się w centrum
zainteresowania naszej codziennej pracy. Chcemy,
aby byli oni przekonani do firmy medi oraz z niej
zadowoleni.
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Certyfikaty
jakości
medi jest producentem wyrobów medycznych
o najwyższej jakości. Pełna certyfikacja Naszych
produktów i systemu produkcyjnego dowodzi
o spełnieniu przez Nas wszystkich wymogów
prawnych.
Znak CE
Nasze wyroby medyczne spełniają wszystkie
wymagania Dyrektywy Europejskiej 93/42/EWG.
Zgodnie z przepisami, produkty medi są
poddawane procedurze oceny zgodności
i posiadają znak CE. Znak CE gwarantuje wolny
handel produktami medi w Europejskim Obszarze
Gospodarczym (EOG).
Znak jakości
Nasze medyczne pończochy uciskowe są regularnie
kontrolowane przez Instytut Badawczy Hohenstein,
zarówno pod względem jakości jak i zgodności z normą
RAL-GZ 387.
Na każdym opakowaniu można znaleźć etykietę
jakości potwierdzającą, że produkty odpowiadają
najwyższym standardom jakościowym.
ÖKO-Tex Standard 100
Wszystkie pończochy i rajstopy uciskowe
(niezależnie, czy ze szwem okrągłym czy płaskim)
oraz pończochy do profilaktyki przeciwzakrzepowej
są regularnie sprawdzane i oceniane według
rygorystycznych kryteriów przez niezależne
jednostki kontrolne, np. Instytut Hohenstein, pod
kątem zawartości substancji szkodliwych,
niebezpiecznych dla człowieka i środowiska.
DIN EN ISO 9001:2000/DIN EN 13485
Medi posiada system zarządzania jakością zgodny
z DIN EN ISO 9001:2000 / DIN EN ISO 13485. Od 1996
roku medi posiada certyfikat ISO 9000. medi
nieustannie wykorzystuje możliwości oferowane
przez te standardy do stałego ulepszenia swoich
produktów poprzez stosowanie bezpieczniejszych
i bardziej wydajnych procesów. Ostateczną miarą
jakości produktów medi jest pełna satysfakcja klienta.
Hohenstein testing device – HOSY
Stacja diagnostyczna wyprodukowana przez
Hohenstein Research Institute „HOSY”. Prawidłowe
ciśnienie oraz jego prawidłowy rozkład wzdłuż
kończyny są najważniejszymi parametrami
decydującymi o leczniczym działaniu pończoch
medycznych.
medi Katalog produktów • 11

Wskazania - przegląd produktów –
Kończyna dolna
medyczne produkty uciskowe
Wskazania

Obrzęk
limfatyczny

Diagnoza Objawy
podstawowe

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 3

Obrzęk
tłuszczowy

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 3

mediven
550
kończyna
dolna

mediven
mondi *

mediven
sensoo*

circaid
juxtafit
premium

circaid
juxtafit
essentials

circaid
graduate
Kończyna
dolna

Tkanka
łączna
· miękka
· normalna
· twarda

Tkanka
łączna

Tkanka
łączna

· normalna
· twarda

· normalna

Tkanka
łączna
· miękka
· normalna
· twarda

Tkanka
łączna
· miękka
· normalna
· twarda

Tkanka
łączna
· miękka
· normalna
· twarda

l

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

Samoistnie
odwracalny, miękki
i ciastowaty obrzęk,
po naciśnięciu palcem
obrzęk ustępuje , brak
zmian skórnych

AD
AG
AT

l

l

Nieodwracalny,
początki zwłóknień,
po naciśnięciu palcem
obrzęk nie ustępuje,
częściowe zmiany
skórne

AD
AG
AT

l

l

AD
AG
AT

l

"Skórka
pomarańczowa'',
gładka powierzchnia
w niektórych
obszarach, miejscami
małe guzki

AT

l

l

Skóra materacowa –
liczne guzki
i zagłębienia są bardzo
dobrze widoczne

AT

l

l

Deformacja
kończyn w wyniku
nadmiernego rozrostu
tkanki tłuszczowej

AT

l

Postać
zaawansowana,
zwłóknienia, typowe
przewlekłe zmiany
skórne

Uwaga
Proszę wziąć pod uwagę indywidualny
charakter pacjenta cechy
charakterystyczne linii podstawowej, w
tym współistniejące choroby, tkanki
łącznej, dotkliwość obrzęku
limfatycznego.

l

Objaśnienie
*m
 ediven mondi i mediven sensoo
należy stosować w przypadku
obrzęków stopnia od 1 do 2.
Produkty nie są wykonane z dzianiny
na tyle stabilnej aby modelować tkankę
u pacjentów z bardzo luźną tkanką
łączną. W takich przypadkach produkt
wżyna się w skórę.
** Należy stosować zgodnie
z zaleceniami
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produkty uciskowe z regulacją kompresji

medyczne produkty uciskowe
Wskazania

Obrzęk limfatyczny

Diagnoza

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 3

Obrzęk
tłuszczowy

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 3

Objawy podstawowe

produkty uciskowe z
regulacją kompresji

mediven
550
kończyna
górna

mediven
esprit *

mediven
harmony*

circaid
juxtafit
essentials

circaid
graduate
Kończyna
górna

Tkanka
łączna
• miękka
• normalna
• twarda

Tkanka
łączna

Tkanka
łączna

· normalna
• twarda

• twarda

Tkanka
łączna
• miekka
· normalna
• twarda

Tkanka
łączna
• miekka
· normalna
• twarda

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

Samoistnie odwracalny,
miękki i ciastowaty
obrzęk, po naciśnięciu
palcem obrzęk ustępuje ,
brak zmian skórnych

AG

CG

l

l

Nieodwracalny, początki
zwłóknień, po naciśnięciu
palcem obrzęk nie
ustępuje, częściowe
zmiany skórne

AG

CG

l

l

Postać zaawansowana,
zwłóknienia, typowe
przewlekłe zmiany
skórne

AG

CG

l

"Skórka pomarańczowa'',
gładka powierzchnia
w niektórych obszarach,
miejscami małe guzki

AG

CG

l

l

Skóra materacowa – liczne
guzki i zagłębienia są bardzo dobrze widoczne

AG

CG

l

l

Deformacja kończyn w wyniku nadmiernego rozrostu
tkanki tłuszczowej

AG

CG

l

l

Klasyfikacja klas ucisku
CCL 1

Kompresja w mmHg 18.0 – 21.0
Kompresja w kPa 2.40 – 2.80

CCL 2

Kompresja w mmHg 23.0 – 32.0
Kompresja w kPa 3.10 – 4.30

CCL 3

Kompresja w mmHg 34.0 – 46.0
Kompresja w kPa 4.50 – 6.10

CCL 4

Kompresja w mmHg powyżej 49.0
Kompresja w kPa powyżej 6.50

Uwaga
Proszę wziąć pod uwagę
indywidualny charakter pacjenta
cechy charakterystyczne linii
podstawowej, w tym współistniejące
choroby, tkanki łącznej, dotkliwość
obrzęku limfatycznego.

Objaśnienie
*m
 ediven esprit i mediven harmony
należy stosować w przypadku
obrzęków stopnia od 1 do 2.
Produkt nie jest wykonany z dzianiny na
tyle stabilnej aby modelować tkankę u
pacjentów z bardzo luźną tkanką
łączną. W takich przypadkach produkt
wżyna się w skórę.
** Należy stosować zgodnie
z zaleceniami.
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mediven – produkty kompresyjne

Wskazania - przegląd produktów –
Kończyna górna
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mediven – produkty kompresyjne

mediven®
medyczne
pończochy uciskowe
Po prostu czuję się dobrze.
Kojąca ulga w leczeniu obrzęku tłuszczowego
i limfatycznego. Dzięki medi można mieć pewność co
do długotrwałej jakości materiałów i optymalnego
wykończenia. Modne elementy (np. kolory i wzory)
oraz wyrafinowane szczegóły (np. wykończenia na
piętach lub palcach) są wisienką na naszym torcie
i idealnie łączą terapię z życiem codziennym. Firma
medi oferuje rożnego rodzaju odzież kompresyjną
w zależności od stadium obrzęku, która zmniejsza
obrzęk lub utrzymuje go na stałym poziomie. Popraw
jakość życia za pomocą odzieży marki mediven – a my
zapewnimy jak najwyższy komfort leczenia.
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Skuteczne właściwości produktu mówią same za siebie.

Clima Comfort dla lepszej
wymiany powietrza
• Dobre samopoczucie przez
cały rok
• Wysoki stopień wymiany
powietrza
• Zapobiega swędzeniu
Clima Fresh dla zapewnienia
świeżości całej nogi
• Antybakteryjny splot
• Przeciwdziała powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów
• Działanie antybakteryjne dzięki
zastosowaniu specjalnej techniki
przędzenia
Idealne dopasowanie
• Bardzo dokładne dozowanie ucisku
• Optymalne warunki opieki
medycznej

Variety

Anatomic Fit

Rozmiary wykonywane na
zamówienie według
indywidualnych potrzeb
• Wskazania poważne
• Nietypowe kształty nóg
• Zastosowanie różnorodnych
rozwiązań
Anatomiczne i ukośnie
wyprofilowane zakończenia
produktu w standardzie (dystalne
i proksymalne )
• Niezakłócony drenaż limfatyczny
bez żadnych ograniczeń
• Optymalne dopasowanie
i utrzymanie produktu na
kończynie

Mocna przędza dla utrzymania
prawidłowego ucisku
• Mocny ucisk na większej
powierzchni
• Bardziej stabilna i mniej
rozciągliwa dla uzyskania efektu
w leczeniu obrzęku
• Optymalna stabilizacja ucisku
przez cały dzień
Płaski szew z taśmą
• Odporny na przetarcia i zużycie
• Dla lepszej swobody ruchu
Łatwy w pielęgnacji
• Odpowiedni do prania
w programach dla tkanin
delikatnych i do suszenia
w suszarkach
Bardzo dobra tolerancja skóry
i przydatność do codziennego
noszenia.
• Bez zawartości bawełny i gumy

* Clima Comfort
Comfort, naukowo badany przez Francuski Instytut IFTH.
Wyniki testu pokazują, że technologia medi Clima Comfort
gwarantuje wymianę powietrza między skórą a pończochą.
medi osiągnęło znakomitą łączna punktację 11 punktów na
12 możliwych.
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mediven® właściwości
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mediven – produkty kompresyjne

Limfologia
Szeroka gama wysokiej jakości produktów
mediven z płaskim szwem daje Pacjentom wiele
możlwości i korzyści.
Produkty mediven są dostępne w różnych modelach,
wariantach oraz w atrakcyjnych kolorach i wzorach.
Pacjentki z obrzękami limfatycznymi otrzymują
optymalną opiekę, a jednocześnie mogą dopasować
pończochy do ubioru.
Oprócz pończoch medi oferuje także półskarpetki na
palce kończyny dolnej w różnych modelach i kolorach.
Perfekcyjna opieka – medi dba o pacjenta aż po
czubki palców.
Zyskaj dzięki poniższym korzyściom:
• Lojalność klienta poprzez oferowanie
indywidualnego wyboru produktów oraz dużej
liczby wariantów. Każdemu klientowi możesz
zaoferować produkt odpowiedni do jego wskazań.
• Zdobądź nowych klientów dzięki kompetentnym
poradom. Możesz z pełnym przekonaniem,
indywidualnie i prawidłowo doradzać swoim
klientom produkty mediven z płaskim szwem.
• Satysfakcję klienta i lepsze przestrzeganie zaleceń
dzięki wysokiej jakości wykończeniom oraz
indywidualnej opiece nad pacjentem.
• Łatwość obsługi i podstawowa wiedza o produkcie
zagwarantują pewność w kontaktach z klientami.

Rodzaj produktu

Stopień obrzęku

Technika tkania

M= Na miarę
(Made-To-Measure)

Strona

mediven 550 kończyna dolna

1, 2, 3

płaskodziane

M

23

mediven mondi

1, 2

płaskodziane

M

30

mediven sensoo

1

płaskodziane

M

35
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Największa stabilność ucisku i nieograniczona różnorodność –
zastosowanie w obrzęku limfatycznym aż do stopnia III.
Wskazania
• Pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny stopnia I, II i III
• Obrzęk tłuszczowy stopnia I, II i III
• Ostre wskazania flebologiczne z tendencją do powstawania obrzęku
• Leczenie bliznowców np. po oparzeniach
• Obrzęk pooperacyjny i pourazowy
• Formy mieszane : obrzęk żylno-limfatyczny, tłuszczowo-limfatyczny

Klasa ucisku

CCL 1, 2, 3, 4
Zalety produktu

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Stan tkanki łącznej
• Zaleca się stosowanie wyrobu w przypadku tkanki łącznej od miękkiej do
twardej
Cechy produktu
• Stały ucisk zapewniający skuteczność działania
• Ponad 5600 kombinacji produktu z dodatkami min. miękkie palce
• Liczne modele takie jak rajstopy na 1 nogę czy wieloczęściowe ubrania
• Wyrób dostępny w postaci półskarpetki
• Szeroka gama kolorystyczna : 4 kolory standardowe, 9 kolorów
sezonowych, 3 elementy wzornicze i 4 ozdobne elementy Fashion.
• Produkt dostępny jest w wersji z błyszczącymi kryształkami*
Swarovskiego®
Elementy wzornicze

Anatomic Fit

Kolory
Wyłącznie szyte na miarę
Piaskowy

Elementy Fashion
Kaszmir
Karmelowy

Gwiazdki

Animal

Jagodowy

Czarny
Granatowy
Antracyt

Jodełka

Ornaments

Jasno różowy

Kolory standardowe
Aqua
medi Magenta
Piramidy

Crosses

Szary

Unikalne wzory można
dowoli komponować
z kolorami standardowymi i kolorami
sezonowymi.

Zieleń mchu
Czerwień wiśniowa
Flower

Liliowy

4 wzory, 4 kolory i 16 możliwośći !
Animal, Ornaments, Crosses i Flower za dodatkową
opłatą.

Miętowy - zielony
Koral
Niebieski-Jeans
Kolory sezonowe

Dostępny z błyszczącymi
kryształkami* Swarovskiego®

*Swarovski® jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy
Swarovski AG

Czas dostawy do 14 dni
roboczych
medi Katalog produktów • 21

mediven – produkty kompresyjne

mediven® 550 kończyna dolna

mediven® 550 kończyna
dolna MTM - na miarę
Wyłącznie
szyte na
miarę

AD

AF

AG

AT

/

ATH

/ ATU

optional
with
belt

Kombinacja
podkolanówki, rajstopy
capri i spodni cyklisty

Wyłącznie
szyte na
miarę

ATE / ATEH

BT / BTH

B1T / B1TH
CT / CTH

ET / ETH
FT / FTH

AB

CF

lewa
prawa

Wyłącznie
szyte na
miarę

AB1

BD

BF

BG

Wyłącznie
szyte na
miarę

CG

DF

DG

EG

Kombinacja podkolanówki
i części CT na kończynę

Popularne warianty

Zakończenie

Płaskie ukośne dla wszystkich wariantów

Style

Płaskie ukośne dla pończoch iperforowanej opaski samonośnej we
wszystkich wariantach rajstop

Klin

Męski klin: ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH nieuciskowa przednia część
majtkowa: ATU, ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU

Stopa

Ukośne, otwarta stopa

Skład materiału

Rajstopy na jedną nogę

22 • medi Katalog produktów

Elastan (EL)

Polyamid (PA)

CCL 1

23 %

77 %

CCL 2

25 %

75 %

CCL 3

28 %

72 %

CCL 4

32 %

68 %
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Klasa ucisku

CCL 1, 2, 3
Zalety produktu

Maksymalna stabilność ucisku
i nieograniczona różnorodność – dla obrzęku do
stopnia III.

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Wskazania
• Obrzęk limfatyczny przodostopia i palców
• Obrzęk limfatyczny na grzbiecie stopy
Cechy produktu
• Półskarpetka z funkcją Clima Fresh: zapobiega
nieprzyjemnym zapachom i gromadzeniu się
bakterii
• Szwy przeniesione na górne i dolne powierzchnie
palców w kierunku drenażu limfatycznego (bez
szwów między palcami)
• Szwy boczne nadają stabilność każdemu palcowi
dla skutecznego działania
• Każdy pojedynczy palec anatomicznie wykonany na
miarę w celu optymalnego dopasowania
• Opcjonalna integracja podkładek limfatycznych
medi w celu uzyskania dodatkowego ucisku
w przypadku obrzęku limfatycznego na grzbiecie
stopy

Anatomic Fit

Kolory
Wyłącznie szyte na miarę
Piaskowy
Półskarpetka bez szwu
Kaszmir

Dostępne wersje
• Z zamkniętymi palcami (z małym palcem lub bez)
• Z otwartymi palcami (z małym palcem lub bez)

Karmelowy
Czarny
Oddzielna półskarpetka

Półskarpetka bez szwu
• Brak konieczności ustalania punktu nachodzenia się materiałów :
półskarpetki i podkolanówki/pończocha
• Ułożenie szwów w kierunku drenażu limfatycznego
• Wygonde w noszeniu - bez szwów okrągłych
• Antypoślizgowe wykończenie
• Dostępny w wersji AB, AB1, AD, AF, AG, AT, ATH, ATU, ATE/ATEH
• możliwość zastosowania różnych klas kompresji na półskarpetce i wyrobu na
pozostałej części kończyny dolnej
Oddzielna półskarpetka
• Większa stabilizacja siły ucisku dzięki oddzieleniu półskarpetki od reszty
odzieży uciskowej
• Dla zaawansowanych form obrzęku w obszarze grzbietu stopy
• szew na spodzie stopy (szew boczny dostępny na specjalne zamówienie)

Granatowy
Antracyt
Kolory standardowe
Aqua
medi Magenta
Zieleń mchu
Czerwień wiśniowa
Miętowy - zielony
Koral
Niebieski-Jeans

Dostępne wersje
zamknięte
place

zamknięte place
bez małego
palca

otwarte
palce

otwarte palce bez
małego palca

Kolory sezonowe
Czas dostawy do 14 dni
roboczych
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mediven® 550
toe cap - półskarpetka

Elementy Fashion

Dostępne również w specjalnej edycji z
wzorami i kolorami Fashion

Animal

Jagodowy

Ornaments

Szary

Crosses

Jasno różowy

Flower

Liliowy

4 wzory, 4 kolory i 16 możliwośći !
Animal, Ornaments, Crosses i Flower za dodatkową opłatą

Elementy wzornicze

Gwiazdki

Jodełka

Piramidy

Wzornicze elementy: Gwiazki, Jodełka i Piramidy można łączyć z kolorami
standardowymi i sezonowymi bez dodatkowej opłaty

26 • medi Katalog produktów
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Klasa ucisku

CCL 1, 2, 3
Zalety produktu

Wygody i skuteczny – obrzęk do stopnia II.
Wskazania
• Pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny stopnia
I i II
• Obrzęk tłuszczowy stopnia I i II
• Ostre wskazania flebologiczne z tendencją do
powstawania obrzęku
• Leczenie bliznowców np. po oparzeniach
• Obrzęk pooperacyjny i pourazowy
Stan tkanki łącznej
• Zaleca się stosowanie wyrobu w przypadku
tkanki łącznej od do twardej normalnej
Cechy produktu
• Dostępny ze srebrna nitką w części :
- - Y-C, Y-D, Y-G, A-C, A-D, A-G
- Efekt antybakteryjny dla pacjentów z np.
ranami przewlekłymi, atopowym zapaleniem
skóry
• Elastyczny i giętki splot
• Różnorodne dodatki takie jak wzmocnienia
w formie Y
• Wyrób dostępny w postaci półskarpetki
• Szeroka gama kolorystyczna : 4 kolory
standardowe i 9 kolorów sezonowych.
• Produkt dostępny jest w wersji z błyszczącymi
kryształkami* Swarovskiego®

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Anatomic Fit

Kolory
Wyłącznie szyte na miarę
Piaskowy
Kaszmir
Karmelowy
Czarny
Granatowy
Antracyt
Kolory standardowe
Aqua
medi Magenta
Zieleń mchu
Czerwień wiśniowa

Dostępny z błyszczącymi
kryształkami* Swarovskiego®

Miętowy - zielony
Koral
Niebieski-Jeans
Kolory sezonowe

*Swarovski® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Swarovski AG

Czas dostawy do 14 dni
roboczych
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mediven mondi® –
kończyna dolna

mediven mondi® kończyna dolna
MTM - na miarę
Wyłącznie
szyte na
miarę

AD

AF

AG

AT

/

ATH

/ ATU

optional
with
belt

Podkolanówki
z otwartymi palcami

Wyłącznie
szyte na
miarę

ATE / ATEH

BT / BTH

B1T / B1TH
CT / CTH

ET / ETH
FT / FTH

AB

CF

lewa
prawa

Wyłącznie
szyte na
miarę

AB1

BD

BF

BG

Wyłącznie
szyte na
miarę

CG

DF

DG

EG

Pończochy z otwartymi
palcami

Popularne warianty
Zakończenie

Płaskie ukośne we wszystkich wariantach pończoch

Style

Płaskie ukośne dla pończoch i perforowanej opaski samonośnej we
wszystkich wariantach rajstop

Klin

Męski klin : ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH
nieuciskowa przednia część majtkowa: ATU, ATEU, FTU,ETU, CTU, BTU

Stopa

Ukośne, otwarta stopa

Skład materiału

Rajstopy ciążowe (ATU)
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Elastan (EL)

Poliamid (PA)

CCL 1

22 %

78 %

CCL 2

24 %

76 %

CCL 3

28 %

72 %
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Klasa ucisku

CCL 1, 2
Zalety produktu

Wygodne i skuteczne – dla obrzęku do
stopnia II.

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Wskazania
• Obrzęk limfatyczny przodostopia i palców
• Obrzęk limfatyczny na grzbiecie stopy
Cechy produktu
• Półskarpetka z funkcją Clima Fresh: zapobiega
nieprzyjemnym zapachom i gromadzeniu się
bakterii
• Szwy przeniesione na górne i dolne
powierzchnie palców w kierunku drenażu
limfatycznego (bez szwów między palcami)
• Szwy boczne nadają stabilność każdemu
z palców dla skutecznego działania
• Każdy pojedynczy palec anatomicznie
wykonany na miarę w celu optymalnego
dopasowania
Dostępne wersje
• Z zamkniętymi palcami (z małym palcem lub
bez)
• Z otwartymi palcami (z małym palcem lub bez)

Anatomic Fit

Kolory
Półskarpetka bez szwu

Wyłącznie szyte na miarę
Piaskowy
Kaszmir

Oddzielna półskarpetka

Półskarpetka bez szwu
• Brak konieczności ustalania punktu nachodzenia się materiałów :
półskarpetki i podkolanówki/pończocha
• Ułożenie szwów w kierunku drenażu limfatycznego
• Wygonde w noszeniu - bez szwów okrągłych
• Antypoślizgowe wykończenie
• Dostępny w wersji AB, AB1, AD, AF, AG, AT, ATH, ATU, ATE / ATEH
• możliwość zastosowania różnych klas kompresji na półskarpetce i wyrobu na
pozostałej części kończyny dolnej
Oddzielna półskarpetka
• Większa stabilizacja siły ucisku dzięki oddzieleniu półskarpetki od reszty
odzieży uciskowej
• Dla zaawansowanych form obrzęku w obszarze grzbietu stopy
• Szew na spodzie stopy (szew boczny dostępny na specjalne zamówienie)

Karmelowy
Czarny
Granatowy
Antracyt
Kolory standardowe
Aqua
medi Magenta
Zieleń mchu
Czerwień wiśniowa
Miętowy - zielony
Koral
Niebieski-Jeans

Dostępne wersje
zamknięte
place

zamknięte
place bez
małego
palca

otwarte
palce

otwarte
palce bez
małego palca

Kolory sezonowe
Czas dostawy do 14 dni
roboczych
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mediven mondi®
toe cap półskarpetka
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Klasa ucisku

CCL 2
Zalety produktu

Elastyczne i miękkie – dla obrzęku do stopnia I.
Wskazania
• Pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny w stopniu I
• Obrzęk tłuszczowy w stopniu I
• Obrzęki pooperacyjne i pourazowe, łagodne stadia
• Leczenie bliznowca, np. po oparzeniach
Cechy produktu
• Indywidualnie wykonana na miarę odzież ze szwem
dla optymalnego dopasowania
• Miękka dzianina
• Materiał łatwy do zakładania
• Miękka i gładka powierzchnia

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Anatomic Fit

Stan tkanki łacznej
* Zaleca się stosowanie wyrobu w przypadku tkanki
normalnej
Dostępne wersje
• Dostępne w postaci podkolanówek, rajstop lub
męskiego trykotu
• Liczne dodatki na życzenie: oznaczenia wskazujące
na prawidłowe umiejscowienie produktu na
podbicu, kolanie i udzie
• Pięć rodzajów ściągaczy silikonowych dla
indywidualnego dopasowania produktu
• Produkt dostępny jest w wersji z błyszczącymi
kryształkami* Swarovskiego®

Kolory
Wyłącznie szyte na miarę
Czarny
Karmelowy
Piaskowy

Dostępny z błyszczącymi
kryształkami* Swarovskiego®

*Swarovski® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Swarovski AG
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mediven sensoo® kończyna dolna

Podkolanówki z otwartymi palcami

Pończochy z otwartymi palcami

Kalesony męskie
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mediven sensoo® - kończyna dolna
MTM - na miarę

Dostępne wersje
AD

AG

AT/ ATH

Modele standardowe
Zakończenie

AD, AG płaskie ukośne

Style

AT, ATH płaskie ukośne

Klin

ATH z męskim klinem

Stopa

Ukośne, otwarte palce

Skład materiału

CCL 2

Elastan (EL)

Poliamid (PA)

25 %

75 %
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Rękawy serii
mediven®
Tylko medi dysponuje taką różnorodnością.
Rękaw stabilizujący obrzęk, który dodatkowo pasuje
do ubioru? Jest to możliwe – dzięki medi. Rękawy
marki mediven imponują skutecznością medyczną
i komfortem noszenia. Co więcej są one dostępne
w wielu kolorach, bo życie jest zbyt piękne, aby godzić
się na kompromisy. Nigdy dotąd nie było takiej
rożnorodności w leczeniu obrzęków.

Rodzaj rękawa

Stopień obrzęku

Technika tkania

S= standard
M = na miarę

Strona

mediven 550 kończyna górna

1, 2, 3

płaskodziane

M

41

mediven esprit

1, 2

płaskodziane

S, M

45

mediven harmony

1

okrągłodziane

S

49
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Klasa ucisku

CCL 1, 2, 3
Zalety produktu

Największa stabilność ucisku i nieograniczona
różnorodność – zastosowanie w obrzęku
limfatycznym aż do stopnia III.
Clima Comfort

Wskazania
• Pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny stopnia
I, II i III
• Obrzęk tłuszczowy stopnia I, II i III
• Leczenie bliznowców np. po oparzeniach
• Obrzęk pooperacyjny i pourazowy

Perfect Fit

Stan tkanki łącznej
• Zaleca się stosowanie wyrobu w przypadku tkanki
łącznej od miękkiej do twardej

Anatomic Fit

Cechy produktu
• Stały ucisk zapewniający skuteczność działania
• Ponad 2100 kombinacji produktu z wieloma
dodatkami
• Liczne modele takie jak mankiety czy
wieloczęściowe ubrania
• Szeroka gama kolorystyczna : 4 kolory standardowe,
9 kolorów sezonowych i 3 unikalne wzory
• Produkt dostępny jest w wersji z błyszczącymi
kryształkami* Swarovskiego®

Kolory
Wyłącznie szyte na miarę
Piaskowy
Kaszmir
Karmelowy
Czarny
Granatowy

Dostępny z
błyszczącymi
kryształkami*
Swarovskiego®

Antracyt
Kolory standardowe
Aqua
medi Magenta
Zieleń mchu

Elementy wzornicze

Czerwień wiśniowa
Miętowy - zielony
Koral
Live Laugh Love

Timeless

Sportive

Niebieski-Jeans

Unikalne wzory można dowoli komponować z kolorami standardowymi
i kolorami sezonowymi.
Bez dodatkowej opłaty

Kolory sezonowe

*Swarovski® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Swarovski AG

Czas dostawy do 14 dni
roboczych
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mediven® 550
kończyna górna

mediven® 550 arm - kończyna górna
MTM - na miarę

Rękawiczka - szew na zewnątrz

Rękaw niesamonośny (bez silikonu) z
nakładką na ramię i paskiem

Rękawiczkaz
poduszeczkami
masującymi
Lymphpads
Rękaw samonośny
od nadgarstka od
pachy CG

Ze ściągaczem
silikonowym
w punkcie G i
rękawiczką
z zakrytymi
placami
i zabudowanym
kciukiem
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Dostępne wersje
AD

AE

AF

AG

Długa
rękawiczka
do punktu D

Długa
rękawiczka
do punktu E

Rękaw z
dłonią do
punktu F

Rękaw
z dłonią do
punktu G

CD

CE

Rękaw bez
dłoni do
punktu D

Rękaw bez
dłoni do
punktu E

DF

DG

Mankiet

Mankiet

Dodatki

Ściągacz

Jednoczęściowy
(AG / AF)
Rękaw z doszytą dłonią

AtC lub F

CF

CG

Rękaw bez
dłoni do
punktu F

EG

Rękaw bez
dłoni do
punktu G

FG

Mankiet

Mankiet

Pasek

Przypięcie do
biustonosza

EG

FG

Dwuczęściowy
(CG + AC1)
Rękaw z oddzielną
dłonią

Część na dłoń AC1 DG
Część na dłoń
bez palców
z otwartym
kciukiem

Nakładka na
palec

Część na dłoń
z długimi palcami
z częściowo
zabudowanym
kciukiem

Część na dłoń
bez palców
z częściowo
zabudowanym
kciukiem

Część na dłoń
z krótkimi palcami
z częściowo
zabudowanym
kciukiem

Część na dłoń
z zamknietymi
palcami

Popularne warianty
Zakończenie proksymalne

Ukośne łagodne we wszystkich wariantach bez AC1.
Dla AC1 porowaty, zakończenie proste.

Zakończenie dystalne

Porowate zakończenie proste : CD,CE,CF,CG.

Palec

Bez palców z częściowo zabudowanym kciukiem, palce
otwarte/zamknięte z częściowo zabudowanym
kciukiem : AE,AF,AG,AC1,AD

Część na palec

Otwarte lub zamknięte

Skład materiału
Elastan (EL)

Poliamid (PA)

CCL 1

12 %

88 %

CCL 2

16 %

84 %

CCL 3

26 %

74 %

medi Katalog produktów • 43

44 • medi Katalog produktów

Klasa ucisku

CCL 1, 2, 3
Zalety produktu

Przyjemny w noszeniu i skuteczny – obrzęk do
stopnia II.
Clima Comfort

Wskazania
• Pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny stopnia I i II
• Obrzęk tłuszczowy stopnia I i II
• Leczenie bliznowców np. po oparzeniach
• Obrzęk pooperacyjny i pourazowy

Perfect Fit

Stan tkanki łącznej
• Zaleca się stosowanie wyrobu w przypadku tkanki
łącznej od normalnej do twardej
Cechy produktu
• Elastyczny i giętki splot
• Różnorodne dodatki i modele
• Szeroka gama kolorystyczna : 4 kolory standardowe,
9 kolorów sezonowych i 3 unikalne wzory
• Produkt dostępny jest w wersji z błyszczącymi
kryształkami* Swarovskiego®

Anatomic Fit

Kolory
S = Standard - wyłącznie karmel
M = Na miarę
Piaskowy
Kaszmir
Karmelowy
Czarny
Granatowy

Dostępny z
błyszczącymi
kryształkami*
Swarovskiego®

Antracyt
Kolory standardowe
Aqua
medi Magenta
Zieleń mchu

Elementy wzornicze

Czerwień wiśniowa
Miętowy - zielony
Koral
Live Laugh Love

Timeless

Sportive

Niebieski-Jeans

Unikalne wzory można dowoli komponować z kolorami standardowymi
i kolorami sezonowymi.
Bez dodatkowej opłąty, wyłącznie w wersji szytej na miarę

Kolory sezonowe

*Swarovski® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Swarovski AG

Czas dostawy do 14 dni
roboczych
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mediven esprit® –
kończyna górna

mediven esprit® - kończyna górna
MTM - na miarę
Dostępne wersje
AD

AE

AF

AG

Długa
rękawiczka
do punktu D

Długa
rękawiczka
do punktu E

Rękaw z
dłonią do
punktu F

Rękaw
z dłonią do
punktu G

CD

CE

Rękaw bez
dłoni do
punktu D

Rękaw bez
dłoni do
punktu E

DF

DG

Mankiet

Mankiet

Dodatki

Ściągacz

Jednoczęściowy
(AG / AF)
Rękaw z doszytą dłonią

AtC lub F

CF

CG

Rękaw bez
dłoni do
punktu F

Rękaw bez
dłoni do
punktu G

Rękaw z rękawiczką do punktu G
EG

FG

Mankiet

Pasek

Mankiet

Przypięcie do
biustonosza

Dwuczęściowy
(CG + AC1)
Rękaw z oddzielną
dłonią

Rękaw samonośny w punkcie G

Część na dłoń AC1
Nakładka na
palec

Część na dłoń
bez palców
z otwartym
kciukiem

Część na dłoń
z długimi palcami
z częściowo
zabudowanym
kciukiem

Część na dłoń
bez palców
z częściowo
zabudowanym
kciukiem

Część na dłoń
z krótkimi palcami
z częściowo
zabudowanym
kciukiem

Część na dłoń
z zamknietymi
palcami

Popularne warianty
Zakończenie proksymalne

Ukośne łagodne we wszystkich wariantach bez AC1.

Dla AC1 porowaty, zakończenie proste
Zakończenie dystalne

Porowate zakończenie proste : CD,CE,CF,CG.

Palce

Bez palców z częściowo zabudowanym kciukiem, palce
otwarte/zamknięte z częściowo zabudowanym kciukiem:
AE,AF,AG,AC1,AD

Skład materiału
Elastan (EL)

Poliamid (PA)

CCL 1

12 %

88 %

CCL 2

16 %

84 %

CCL 3

26 %

74 %
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Rękaw samonośny w punkcie G wraz
z częścią na dłoń z długimi palcami
i z częściowo zabudowanym kciukiem.
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mediven esprit®
rękawy standardowe
Dostępne wersje
Modele

CG / SN

CG / SN długi

AG / SN

AG / SN długi

AC1

rękaw ze
ściągaczem

długi rękaw ze
ściągaczem

krótki rękaw
samonośny
z częścią na dłoń

długi rękaw
samonośny
z częścią na dłoń

rękawiczka z
palcami

CCL1

J1H1701–5

J1G1701–5

J151701–5

J161701–5

J110711–5

CCL2

J2H1701–5

J2G1701–5

J251701–5

J261701–5

J210711–5

Standardy - rozmiary
Rozmiary

I

II

III

IV

V

cG

cA

17.0 – 19.0

18.0 – 20.0

19.0 – 22.0

21.0 – 24.0

23.0 – 27.0

cE

cC

15.0 – 17.0

17.0 – 19.0

19.0 – 21.0

21.0 – 23.0

23.0 – 25.0

cC
cA

cC1

cE

25.0 – 27.5

27.0 – 29.5

29.0 – 32.0

31.0 – 34.0

33.0 – 37.0

cG

28.0 – 32.0

30.0 – 34.0

32.0 – 37.0

35.0 – 40.0

38.0 – 44.0

Długość CG: normalna 40 – 44 cm, długa 44 – 48 cm
Kolor: karmel

Obwody dla rękawiczki (cm)
Rozmiary

I

II

III

IV

V

a

17.0 – 19.0

18.0 – 20.0

19.0 – 22.0

21.0 – 24.0

23.0 – 27.0

b

18.0 – 20.0

19.0 – 21.0

20.0 – 23.0

22.0 – 25.0

24.0 – 28.0

c

15.0 – 17.0

17.0 – 19.0

19.0 – 21.0

21.0 – 23.0

23.0 – 25.0

c1

16.0 – 19.0

18.0 – 21.0

20.0 – 23.0

22.0 – 25.0

24.0 – 27.0

Długości dla rękawiczki (cm)
we wszystkich rozmiarach

Obwód/ Palce (cm)

AB

3.5 – 4.5

Wariant AC1

10.0 – 12.0
15.0 – 16.0

I

II

III

IV

V

AC
AC1

Kciuk

czubek
nasada

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

8.5
9.5

9.5
10.5

Palec wskazujący

czubek
nasada

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

8.5
9.5

Kciuk

3.5 – 4.5

Palec środkowy

czubek
nasada

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

8.5
9.5

Palec
wskazujący

4.5 – 5.5

Palec serdeczny

czubek
nasada

4.0
5.0

5.0
6.0

6.0
7.0

7.0
8.0

8.0
9.0

Palec środkowy

5.5 – 6.5

czubek
nasada

3.5
4.5

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

Palec serdeczny

4.5 – 5.5

Mały palec

3.5 – 4.5

Mały palec

cZ

cZ cX

Długość/Palce (cm)

cX

cC

cA

cB

cA

cB

cC

cC

cC1

cC

cC1

cC1

cD

cD

cE

cE

cF

cF

cC1

medi Katalog produktów • 47

cG
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Stopień ucisku

CCL 1, 2
Korzyści produktu

Wygodny i skuteczny okrągłodziany rękaw
uciskowy.
Cechy produktu
• Podwójna elipsa w łokciu i w zgięciu zapewnia
swobodę ruchów. Rękawy są przeznaczone do
stosowania przy drenażu limfatycznym oraz przy
redukcji fałdów, co pozwala zapobiec uczuciu bólu
• Miękki w dotyku materiał
• Niezrównany komfort: innowacyjna struktura
tkaniny stymuluje tkanki i daje efekt przyjemnego
masażu
• Anatomiczny kształt rękawa zapewnia łatwe
i prawidłowe zakładanie oraz zdejmowanie
• Część na dłoń rękawa z dłonią, posiada dwa płaskie
szwy i klin na końcówce kciuka. Taka kombinacja
pozwala na redukcję ucisku i zwiększa komfort
noszenia produktu
• Ściągacz silikonowy jest doszyty do rękawa
z użyciem płaskiego szwu, dzięki czemu stabilinie
utrzymuje go na kończynie a jego struktura
umożliwia przepływ powietrza.
• Idealne dopasowanie
• Technologia Clima Comfort zapewnia skórze
komfort przez cały rok
• Wyrób dostępny w 2 stopniach kompresji, 2 kolorach
i 2 rodzajach części na dłoń
• Jakość premium w standardzie ze znakiem RAL
• Bez lateksu
• Możliwość prania w pralce z użyciem programu dla
tkanin delikatnych w temperaturze 40°C i suszenia
na zimno w suszarce bębnowej

Perfect Fit

Clima Comfort

Variety

Kolory

Produkt jest dostępny
w poniższych kolorach.
S = Standard
Karmelowy
Piaskowy
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mediven harmony® –
kończyna górna

mediven harmony®
Okrągłodziany, wygodny i skuteczny
Wskazania*
• Zakrzepica żył barkowych i ramiennych
• Obrzęk pooperacyjny i pourazowy
• Pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny ramienia
I stopnia
• Część na dłoń (rękawiczka): zapobieganie
nagromadzaniu się płynu limfatycznego w okolicy
dłoni podczas stosowania medycznego rękawa
uciskowego
Uwaga: Rękaw nieodpowiedni w przypadku
wyraźnych obrzęków
*P
 owyższe wskazania należy traktować jako zalecenia. Model dzianiny i wymagany
stopień ucisku, tj. klasa ucisku, zależą od diagnozy, miejsca stosowania leczenia,
wyników klinicznych oraz skłonności pacjenta do obrzęków. Należy również rozważyć
indywidualne wymogi i sytuację pacjenta (choroby współistniejące, sprawność ruchową,
BMI, stan skóry i tkanek itp.).

Łączony rękaw z częścią na dłoń AG, piaskowy

Standardowy ściągacz
samonośny z guzkami
silkonu NoB

Elipsa w zgięciu łokcia

Elipsa w łokciu
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Rodzaje produktów (wszystkie rodzaje produktów są dostępne w rozmiarze standardowym i extraszerokim)
AG rękaw z częścią na dłoń

Długość
standardowa

Standardowy
Extraszeroki

AG rękaw z częścią na dłoń
ze ściągaczem silikonowym

CCL 1 Art.No.: 2Y10x01 – 8 Standardowy
CCL 2 Art.No.: 2Z10x01 – 8
CCL 1 Art.No.: 2Y10x11 – 8 ExtraCCL 2 Art.No.: 2Z10x11 – 8 szeroki
Standardowy

Długość
krótka*

Extraszeroki
CG

Długość
standardowa

CCL 1 Art.No.: 2Y11x01 – 8 Standardowy
CCL 2 Art.No.: 2Z11x01 – 8
CCL 1 Art.No.: 2Y11x11 – 8 ExtraCCL 2 Art.No.: 2Z11x11 – 8 szeroki

CCL 1 Art.No.: 2Y00x01 – 8 Standardowy
CCL 2 Art.No.: 2Z00x01 – 8
CCL 1 Art.No.: 2Y00x11 – 8 ExtraCCL 2 Art.No.: 2Z00x11 – 8 szeroki
Standardowy

Długość
krótka*

Extraszeroki

CCL 1 Art.No.: 2Y15x01 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z15x01 – 8
CCL 1 Art.No.: 2Y15x11 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z15x11 – 8

CCL 1 Art. No.: 2Y41701 – 8
CCL 2 Art. No.: 2Z41701 – 8
CCL 1 Art. No.: 2Y41711 – 8
CCL 2 Art. No.: 2Z41711 – 8

CG ze ściągaczem silikonowym

Standardowy
Extraszeroki

AG rękaw z częścią na dłoń
z nakładką na ramię oraz z paskiem

CG z nakładką na ramię oraz z paskiem

CCL 1 Art.No.: 2Y01x01 – 8 Standardowy
CCL 2 Art.No.: 2Z01x01 – 8
CCL 1 Art.No.: 2Y01x11 – 8 ExtraCCL 2 Art.No.: 2Z01x11 – 8 szeroki

CCL 1 Art.No.: 2Y05x01 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z05x01 – 8
CCL 1 Art.No.: 2Y05x11 – 8
CCL 2 Art.No.: 2Z05x11 – 8

CCL 1 Art. No.: 2Y31701 – 8
CCL 2 Art. No.: 2Z31701 – 8
CCL 1 Art. No.: 2Y31711 – 8
CCL 2 Art. No.: 2Z31711 – 8

x = kolor: 7 dla koloru karmelowego lub 8 piaskowego
Rękaw

Rozmiar I

Rozmiar II

Standardowy

Extraszeroki

cG

25,5 – 28,0

cF

23,5 – 25,5

cE
cD

Obwód (cm)

*Krótka tylko w karmelu

Standardowy

Extraszeroki

28,5 – 31,0

28,0 – 30,5

25,5 – 28,0

25,0 – 27,5

23,0 – 25,0

24,0 – 26,0

22,0 – 24,0

24,0 – 26,0

c C 1 = 100% **

Rozmiar III

Rozmiar IV

Standardowy

Extraszeroki

Standardowy

Extraszeroki

30,5 – 33,5

30,0 – 33,0

33,0 – 36,0

32,0 – 35,0

35,0 – 38,5

27,5 – 30,0

27,5 – 30,0

30,0 – 33,0

29,5 – 32,0

32,0 – 35,0

24,5 – 26,5

26,5 – 29,0

26,0 – 28,5

28,5 – 31,0

27,5 – 30,0

30,0 – 33,0

23,0 – 25,0

25,0 – 27,5

24,0 – 26,0

26,0 – 28,5

25,0 – 27,5

28,0 – 30,5

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

Rękaw

Rozmiar V

Rozmiar VI

Rozmiar VII

Rozmiar VIII*

Obwód (cm)

Standardowy

Extraszeroki

Standardowy

Extraszeroki

Standardowy

Extraszeroki

Standardowy

Extraszeroki

cG

33,5 – 36,5

37,0 – 40,5

36,0 – 39,5

39,5 – 43,0

38,0 – 41,5

41,5 – 45,5

40,5 – 44,5

45,0 – 49,5

cF

31,0 – 34,0

34,0 – 37,0

33,0 – 36,0

36,0 – 39,5

35,0 – 38,5

38,5 – 42,0

37,5 – 41,0

41,5 – 45,5

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

35,0 – 38,5

38,5 – 42,0

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

33,0 – 36,0

36,0 – 39,5

c C 1 = 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

25,0 – 27,5

cA

20,0 – 23,0

22,0 – 25,0

24,0 – 27,0

26,0 – 29,0

Długość (cm)

Długość standardowa Długość krótka
41 – 47

36 – 40

27,5 – 30,0

** Pomiar c C1 mierzymy 5 cm powyżej c C
*** Rozmiar VIII: minimalna ilość zamówienia 20 sztuk w
danym kolorze i wariancie; okres dostawy ok 4 tygodnie
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Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów
Części na dłoń
Rodzaje produktów
AC1 część na dłoń
bez palców z podstawą kciuka

AC1 rękawiczka
z uciskiem na palce

Klasa 1 Nr Art.: 2Y20x02-7
Klasa 2 Nr Art.: 2Z20x02-7

Klasa 1 Nr Art.: 2Y21x02-7
Klasa 2 Nr Art.: 2Z21x02-7

Obwód / Części na dłoń (cm)
Rozmiary

II

Długość / Części na dłoń
(cm), wszystkie rozmiary

III

IV

V

VI

VII

c C1 = 100 % * 15,0 – 18,0

17,0 – 20,0

19,0 – 21,5

21,0 – 23,5

23,0 – 26,0

25,5 – 30,0

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

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 Część na dłoń i rękawiczka (cm)
Rozmiary

AB

3,5 – 4,5

AC

10,0 – 12,0

AC1

15,0 – 16,0

Długość / Palce (cm)

II

III

IV

V

VI

VII

Kciuk

3,5 – 4,5

Kciuk

Nasada c X
Czubek c Z

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

4,5 – 5,5

Palec
wskazujący

Nasada c X
Czubek c Z

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

5,5 – 6,5

Palec
środkowy

Nasada c X
Czubek c Z

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

4,5 – 5,5

Palec
serdeczny

Nasada c X
Czubek c Z

6,0
5,0

6,5
5,0

7,0
5,5

7,0
5,5

7,5
6,0

9,0
6,5

Palec mały

3,5 – 4,5

Palec mały

Nasada c X
Czubek c Z

5,5
4,5

6,0
4,5

6,0
5,0

6,5
5,0

7,0
5,5

8,0
6,0

* Wymiar c C1 mierzy się 5 cm powyżej c C

cZ

cC

*

cB

l CG

cA

cG
cX
cF
cE

cD

cC

cD

cF

cE

cG

cC1
cC

cC1

5 cm
cZ

cC1

cA

cX

lG-G1

cC1

Obwód c Z mierzy się u nasady
paznokcia. Obwód c X mierzy się
u nasady palcalAB
lAC
lAC1
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mediven harmony patrz tabela
cC cC1
cD
romiarów
* Długość CG jest mierzona po
wewnętrznej stronie ręki od
nadgarstka do dołu pachowego

cE

cF

cG

lC

lC1

lD

lE

lF

H
lG-H

G

lG
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mediven – produkty kompresyjne
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mediven – produkty kompresyjne

Suspensorium –
Whitaker pouch
Leczenie obrzęków moszny
• Dostępny w 3 rozmiarach
• Standardowa długość pasa : 100 cm
• Możliwość poszerzenia paska do 2 długości
Dopasowanie : Suspensorium dopasowane jest tylko
do moszny ale może obejmować penisa
w przypadkach paliatywnych.
Stosowanie produktu :
• Zaleca się dbanie o stan skóry podczas noszenia
suspensorium
• W przypadku redukcji obrzęku zaleca się
zastosowanie rozmiaru mniejszego
• Zaleca się regularną obserwację moszny

Suspensorium

Suspensorium
Obwód moszny

Rozmiar

Numer art.

33 – 40 cm

Mały

2990002

41 – 48 cm

Średni

2990003

49 – 56 cm

Duży

2990004

Obwód pasa

Standardowy pas
1025402

Przedłużenie pasa
o 40 cm 1025404

Przedłużenie pasa
o 80 cm 1025401

100 – 150 cm

●

145 – 190 cm

●

185 – 225 cm

●
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Akcesoria i kosmetyki

Akcesoria i kosmetyki
Noszenie produktów firmy medi jest tak przyjemne jak to tylko
możliwe, dzięki Naszym akcesoriom.Skorzystaj z Naszej szerokiej
oferty pomocy do zakładania i ściągania produktów medi oraz
kosmetyków do pielęgnacji skóry. Pamiętaj, że skóra narażona na
choroby żylne, wymaga szczególnej troski.
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medi Urządzenia do
zakładania i ściągania
wyrobów uciskowych

-20°

medi Butler
Korzyści dla sprzedawcy:
• 6 rodzajów butlerów - idealne rozwiązanie dla każdego
użytkownika
• Kompleksowe zaopatrzenie pacjenta
• Oszczędność czasu : proste zakładanie i ściąganie
Korzyści dla klienta :
• Łatwe i szybkie zakładanie wyrobu uciskowego
• Mniejszy wysiłek fizyczny
• Szeroka gama produktów spełniająca indywidualne oczekiwania

Szeroka gama bulerów z dopasowanym kątem zakładania wyrobów
uciskowych

medi Export Butler z długimi uchwytami
Idealna pomoc przy nakładaniu pończoch uciskowych dla
wszystkich osób, które chcą wygodnie nakładać pończochy bez
pomocy innych. Długi uchwyt zapewnia optymalną stabilność
podczas nakładania pończoch i rajstop uciskowych. Długość
uchwytu: 35 cm. Szerokość otworu: 10 cm.
Numer art.

6900041

medi Butler szpitalny
medi Butler Szpitalny to opatentowane urządzenie ułatwiające
pacjentom i personelowi medycznemu zakładanie pończoch do
profilaktyki przeciwzakrzepowej mediven thrombexin i pończoch
opatrunkowych mediven struva.
Numer art.

6900062
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35 cm

medi Butler z regulowanym uchwytem

Maksimum
58 cm

Urządzenie stosowane przy zakładaniu pończoch dla osób ze
znacznym ograniczeniem ruchliwości. Długość uchwytu
jest regulowana w zakresie od ok. 37 do 58 cm.
Numer art.

Minimum
37 cm

6900051

medi Butler- podwojny służy do zakładania rajstop uciskowych.
Długość uchwytów: 48 cm. Średnica otworu: 10 cm.
Numer art.

Akcesoria i kosmetyki

medi Buter Podwójny do rajstop
48 cm

6900055

medi Big (XXL) Butler

Numer art.

6900102

15 cm
44 cm

medi Big Butler ma większą średnicę stelaża. Produkt przeznaczony
jest dla osób z większymi obowodami.
Długość uchwytów: 44 cm. Średnica otworu: 15 cm.

medi Arm Butler
Dzięki medi arm butler, rękaw można założyć bez konieczności
pomocy drugiej osoby.
Numer art.

6900057
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medi 2in1 – pomoc do zakładania
i ściągania wyrobów uciskowych
• do wszystkich długości
• do palców otwartych i zamkniętych
• łatwy w transporcie
• zajmuje mało miejsca
Numer art.

Opis

6900013

medi 2in1

medi 2in1

medi slide
• Śliski materiał ze specjalnym pokryciem dla łatwego zakładania
wyrobu uciskowego
• Minimalizacja wysiłku fizycznego przy zakładaniu
• Dla wyrobów z otwartymi palcami
• Redukcja tarcia
Numer art.

Rozmiary

6903012

Mały < 41 cm ( rozmiar buta)

6903014

Duży > 41 cm ( rozmiar buta)

medi slide

Śliska półstópka
Jeden rozmiar pasujący na wszystkie stopy.
Numer art.

Opis

6900022

Półstópka ( opakowanie zbiorcze 40 sztuk )

śliska półstópka
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Gumowe rękawice
• Rozmiary: mały, średni i duży
• Pakowane po 12 par z każdego rozmiaru
• Materiał : 100 % latex
Numer art.

Opis

6901122

Gumowe rękawice rozmiar : S

6901123

Gumowe rękawice rozmiar : M

6901124

Gumowe rękawice rozmiar : L

6901125

Gumowe rękawice rozmiar : XL

Gumowe rękawice

• Ułatwiają zakładanie produktów uciskowych zarówno na
kończyne górną jak i dolną
• Zwiększają przyczepność pozwalając lepiej uchwycić
produkt
• Komfortowe dla osób wrażliwych jak i uczulonych na
syntetyczny latex lub kauczuk
• Materiał: 55% polyester, 45% nitrile
Numer art.
pojedyncze opakowanie

Numer art.
opakowanie zbiorcze

Opis

6911102

6911112

Rozmiar S

6911103

6911112

Rozmiar M

6911104

6911114

Rozmiar L

Akcesoria i kosmetyki

Komfortowe dla osób wrażliwych jak
i uczulonych na syntetyczny latex lub
kauczuk

medi rękawice tekstylne
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medi
pielęgnacja skóry
Produkty do pielęgnacji skóry : medi day, medi
night, medi fresh i medi soft.

Akcesoria i kosmetyki

Korzyści dla sprzedawcy
• Zwiększ sprzedaż proponując klientom
kompleksową pielęgnację skóry
• Kosmetyki medi można stosować przy noszeniu
wyrobów uciskowych
• Pielęgnacja skóry i prawidłowe jej nawilżenie jest
niezbędne podczas noszenia wyrobów uciskowcyh
Informacja dla alergików
Kosmetyki medi są produkowan z wysokiej jakości
składników, nie zawierają parabenów, lanoliny
i latexu.
Kosmetyki firmy medi nie posiadają oznaczenia daty
ważności na opakowaniu. Po otworzeniu produktu
należy go użyć w przeciągu 6, 9 lub 12 miesięcy
w zależności od oznaczenia znajdującego się na
wieczku produktu od wewnętrznej strony. Oznaczenia
te są takie same jak w przypadku innych
standardowych kosmetyków.
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medi day
medi night
Rozwijającej się chorobie żylnej towarzyszą znaczne
zmiany skórne. Nadmierna utarta wody
z powierzchni skóry prowadzi do wysuszenia
cienkiej już skóry i czyni ją podatną na urazy. Dla
poprawy wyników terapii uciskowej firma medi
opracowała gamę kosmetyków do pielęgnacji nóg.

medi day –
żel na dzień
Zalety
• Chłodzący i ochronny żel doskonale odpowiadający
potrzebom delikatnej skóry.
• Redukuje napięcie i wrażliwość uciskanej skóry.
• Przyśpiesza proces regeneracji skóry oraz ją odżywia.
• Do stosowania na dzień. Przed ubraniem pończochy,
nałożyć żel na wrażliwe miejsce delikatnie masując,
pozostawić do wchłonięcia.
• Skład: mentol, kasztanowiec, leszczyna
• Opakowanie : 50 ml/ 150 ml
Numer art.

Pojemność

P400025

medi day 50 ml ( opakowanie zbiorcze 6 sztuk)

P400026

medi day 150 ml ( opakowanie zbiorcze 6 sztuk)

P400027

medi day 500 ml (1 sztuka)

Żel na dzień - medi day

medi night –
krem na noc
Zalety
• Specjalnie skomponowany krem, który całkowicie
odpowiada wymaganiom zmęczonej skóry.
• Podczas nocnej rekonwalescencji krem wspomaga
regenerację skóry oraz tworzy warstwę ochronną.
• Do stosowania na noc. Po zdjęciu pończoch, nałożyć
krem na wrażliwe miejsce delikatnie masując,
pozostawić do wchłonięcia.
• Skład: olejek jojoba, kasztanowiec, leszczyna, witaminy
przywracające naturalną równowagę skóry.
• Opakowanie : 50 ml/ 150 ml
Numer art.

Pojemność

P500025

medi night 50 ml ( opakowanie zbiorcze 6 sztuk)

P500026

medi night 150 ml ( opakowanie zbiorcze 6 sztuk )
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Krem na noc - medi night

medi fresh –
chłodzący spray
Zalety
• Chłodzący i odświeżający spray
• Stosować kilka razy na dzień
• Należy stosować bezpośrednio na produkt uciskowy
• Spray zawiera mentol
Butelka : 100 ml
Numer art.

Pojemność

P900026

medi fresh 100 ml ( opakowanie zbiorcze 6 sztuk)

Akcesoria i kosmetyki

Chłodzący spray - medi fresh

medi soft cream foam –
kremowa pianka medi
Zalety
• Dostarcza skórze potrzebne jej nawilżenie, które jest
szczególnie ważne w terapii żylno - limfatycznej
• Szybko się wchłania
• Pończochę można założyć zaraz po zastosowaniu pianki
Opakowanie : 125 ml
Numer art.

Pojemność

P800026

medi soft 125 ml ( opakowanie zbiorcze 6 sztuk)

Kremowa pianka nawilżająca - medi soft
cream foam
Beim mmp-Bild ' medi-Soft-Foam125ml-24974.tif' ist unten dran der Schatten
mit im Freistell-Kanal.
=> Bitte von medi Grafik aktualisieren lassen
und Bescheid geben, wenn das erledigt ist.
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medi
pielęgnacja tkaniny
Łagodna opieka podczas prania twoich wyrobów
uciskowych.

medi clean
medi clean – specjalna formuła płynu do prania ręcznego
Produkt w postaci płynu do prania ręcznego, który można
stosować do prania medycznych pończoch uciskowych.
medi clean – jest idealny w codziennej pielęgnacji wyrobów
kompresyjnych! 1 cl płynu (około 1 łyżki stołowej) należy
dodać do 2 litrów ciepłej wody. Przed suszeniem, pończochy
należy wypłukać w czystej wodzie.
Numer art.

Pojemność

P920026

medi celan 200 ml ( opakowanie zbiorcze 6 sztuk)

Płyn do prania - medi clean

medi spot ex –płyn czyszczący
Płyn służy do usuwana śladów po butach na piętach
i palcach wyrobu kompresyjnego.
Produkt należy stosować przed praniem wyrobu
kompresyjnego. Nanieść niewielką ilość płynu na zabrudzone
miejsce i pozostawić na około 5 minut. Następnie wypłukać
produkt pod bieżącą wodą.
Numer art.

Pojemność

P930025

medi spot ex 15 ml ( opakowanie zbiorcze 6 sztuk)

Sztyft do punktowego usuwania plam medi spot ex

medi fix
Emulsja zwiększająca przyczepność odzieży kompresyjnej.
Aby odzież kompresyjna trzymała się jeszcze lepiej na
kończynie, można nałożyć emulsję zwiększającą
przyczepność na dzianinę lub pod krawędź trykotu. Po
nałożeniu niewielkiej ilości, produkt medi fix powoduje, że
pończocha pozostanie przez cały dzień na właściwym
miejscu.
Numer art.

Pojemność

1023025

medi fix 50 ml ( opakowanie zbiorcze 6 sztuk)

medi fix
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Akcesoria i kosmetyki
medi Katalog produktów • Akcesoria i kosmetyki · 67

68 • circaid – kompresja adaptacyjna • medi Katalog produktów

Dopasowująca się odzież uciskowa przeznaczona do leczenia
chorób układu limfatycznego.
produkty circaid umożliwiają zaangażowanie pacjenta w proces
leczenia chorób układu limfatycznego i poprawiają przestrzeganie
zasad terapii uciskowej.
Cechy produktów circaid:
• Bardziej opłacalny wydatek w porównaniu z bandażami
• Szybsze zakładanie w porównaniu z bandażami
• Bezpieczniejsze i prostsze leczenie w porównaniu z bandażami:
nigdy więcej zsuwających się bandaży i skomplikowanych technik
ich zakładania
• Lepsze rezultaty dla pacjentów: większe zaangażowanie pacjenta
i możliwość samodzielnego zakładania produktu
Zaangażuj swoich pacjentów już dziś!
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circaid – kompresja adaptacyjna

circaid®

Terapia uciskowa
zalecana przez
specjalistów
medi oferuje najbardziej kompleksową
linię odzieży kompresyjnej dostosowaną
do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Szeroka gama produktów circaid to opłacalna
alternatywa dla bandaży o krótkim naciągu
i wielowarstwowych systemów kompresji.
Produkty circaid juxtafit gwarantują stały
poziom kompresji.Charakteryzują się
szybkim i łatwym systemem zakładania i
zdejmowania. Możliwość natychmiastowego
modyfikowania systemu taśm w circaid
juxtafit, pozwala na szybkie i stałe
dopasowanie kompresji do kończyny będącej
w fazie redukcji obrzęku. Nie jest to możliwe
w przypadku bandaży, ponieważ wiąże się to
z całkowitym usunięciem wszystkich warstw.
circaid pozwala pacjentowi na samokontrolę,
zwiększa jego świadomość konieczności
leczenia oraz poprawia jego jakość życia.
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circaid®
Built-In-Pressure®
system (BPS)–
technologia
opatentowana*

Cechy circaid®
Przegląd właściwości produktów circaid®.
Built-In-Pressure® system
Dobór i kontrola prawidłowego
leczniczego poziomu ucisku.

circaid® odziez uciskowa jest
zaprojektowana w taki sposób, aby każdy
mógł dokonać precyzyjnego doboru
ucisku stopniując go od kostki do uda i od
nadgarstka do ramienia.

System taśm ułożonych jedna za
drugą
Zapewniający perfekcyjne
dopasowanie, ponieważ każdą z taśm
można indywidualnie dopasować
podczas noszenia produktu na nodze.
Variety
Produkt dostępny w szerokiej gamie
modeli i rozmiarów.

Easy handling
Łatwe zakładanie i zdejmowanie
produktu.

Inelastic
Nieelastyczna skóra żyrafy – podstawa
technolgiczna produktów circaid.

Bardzo dobra tolerancja skóry
i przydatność do codziennego
noszenia
• Bez zawartości bawełny i latexu.

Za pomocą karty do wyznaczania ucisku
(BPS), pacjenci są w stanie sami dobrać
przepisany poziom ucisku podczas noszenia
odzieży oraz w sytuacji konieczności
ponownego dopasowania odzieży w ciągu
całego dnia. Zatem, odpowiedni zakres
kompresji jest zapewniony podczas całego
okresu użytkowania. Jednocześnie,
weryfikacja prawidłowego ucisku jest prosta
do sprawdzenia.

* opatentowany na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej

Inspiracja z natury
Ciśnienie żylne w kostce u żyraf wynosi ponad 250 mmHg. Jest to trzy razy więcej niż u człowieka. Jednak,
żyrafy nie cierpią z powodu obrzęku limfatycznego lub zaburzeń żylnych. Rozwiązanie znajduje się w skórze:
skóra żyrafy jest nieelastyczna, co oznacza, że się nie rozciąga. Dlatego też, żyrafy nie są podatne na obrzęki
limfatyczne lub choroby żylne, nawet jeśli muszą być na nogach prze 24 godziny na dobę. circaid włączył tę
koncepcję do swoich produktów, tworząc rozwiązania zwiększające mobilność pacjenta i poprawiające jego
jakość życia. Żona wynalazcy circaid cierpiała na obrzęk limfatyczny przez wiele lat a jej leczenie nie było
skuteczne. Gdy jej mąż- inżynier i wynalazca – zobaczył ból i cierpienie żony, to zrozumiał, że musi znaleźć
rozwiązanie. W konsekwencji powstała pierwsza opatentowana nogawica circaid ( skrót od pomoc w krążeniu)
zainspirowana skórą żyraf. Zastosowanie nogawicy, postawiło żonę wynalazcy na nogi w dosłownym tego
słowa znaczeniu i mogła ona prowadzić normalne i aktywne życie. Ten pomysł i technologia przerodziły się
w powstanie serii produktów circaid.
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circaid – kompresja adaptacyjna

Przyjazny dla użytkownika wbudowany
system pomiaru ucisku (BPS), umożliwia
pacjentom dobór właściwego zakresu
kompresji wymaganego w skutecznym
leczeniu obrzęku limfatycznego.
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circaid® juxtafit® premium
odzież na kończynę dolną
Wysokiej jakości odzież uciskowa z zastosowaniem na
podudzie i udo.

Regulowana kompresja

20 - 30 mmHg
30 - 40 mmHg
40 - 50 mmHg
Właściwości produktu:

Wskazania
• Obrzęk limfatyczny w stadiach 1, 2 i 3

Korzyści dla pacjenta :
• Możliwość samodzielnego dopasowania produktu
• Łatwe zakładanie i ściąganie produktu
• Szybkie zdejmowanie produktu w przypadku kąpieli oraz
pielęgnacji skóry
• Naturalna swoboda ruchu

Variety

Kolory
S = Standard
M = Na miarę
Piaskowy
S+M

Korzyści dla zlecających produkt
• Oszczędność czasu podczas zakładania w porównaniu
z bandażami
• Bardziej opłacalne rozwiązanie w porównaniu z bandażami
(możliwość wielokrotnego użytku, szybkość zakładania)
• Szybka nauka stosowania produktu
Warianty
• Łydka : produkt dostępny w 8 rozmiarach (S – XXL,M / L / XL ekstra
szeroki) i 2 długościach (krótka, długa)
• Produkt dostępny w wersji na miarę na odcinkach : podudzie,
kolano, udo i cała kończyny dolna
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circaid – kompresja adaptacyjna

Właściwości produktu :
• Wysokiej jakości mocowania w postaci taśm dla zachowania
dłuższej żywotności produktu
• Gwarancja ucisku
• System BPS pozwalający na dobór i kontrolę prawidłowego
zakresu ucisku
• Możliwość indywidualnego dopasowania rzepów podczas
noszenia produktu na kończynie
• Tkanina przeciwdziała powstawaniu brzydkich zapachów oraz
ma właściwości przeciwbakteryjne
• Przyjazny dla skóry – bez zawartości latexu
• Ciągła kompresja do 24 h na dobę (jeśli zalecono)

circaid® juxtafit® premium
odzież na kończynę dolną
Wysokiej jakości kompresja adaptacyjna odzież uciskowa
z zastosowaniem na podudzie i udo.
Twoje zamówienie obejmuje
• 1 sztukę nieelastycznej odzieży
• 1 parę ochraniacza circaid na podudzie
• 1 sztukę circaid osłona na podudzie
• 1 sztukę circaid część na stopę zwiększająca ucisk ( pac band)
• 1 parę circaid krótka skarpetka uciskowa
• 1 sztukę karty pomiarowej BPS

circaid juxtafit premium podudzie

circaid juxtafit premium podudzie

circaid juxtafit premium podudzie –
mocowanie taśm zakończonych rzepami
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circaid® juxtafit® premium
Modele - standardowe

BD

BD

Rozmiar/Numer art.

Krótki

Długi

S

JU35702

JU35002

M

JU35703

JU35003

L

JU35704

JU35004

XL

JU35705

JU35005

XXL

JU35706

JU35006

M ekstra szeroki

JU35713

JU35013

L ekstra szeroki

JU35714

JU35014

XL ekstra szeroki

JU35715

JU35015

l dół podkolanowy

Obwód w cm

cC

cB1

S

M

M–X

L

cC

30 – 38

36 – 43

43 – 50

41 – 48

cB1

20 – 28

25 – 33

33 – 40

30 – 38

cB

15 – 23

20 – 28

20 – 28

25 – 33

L–X

XL

XL – X

XXL

cC

48 – 56

41 – 51

51 – 61

53 – 64

cB1

38 – 46

33 – 41

41 – 51

43 – 53

cB

25 – 33

30 – 38

30 – 38

33 – 41

l B–D

c

Rzeczywista długość produktu w cm

Krótki

lB–D

28

Długi
36

Pomiar długości

Krótki

Długi

l : długość od B do dołu podkolanowego < 36

> 36

Wszystkie produkty posiadają wbudowany system pomiaru ucisku – circaid Built-In-Pressure
system (BPS).

Modele Na miarę

Rozmiar/
Numer art.

BD

AD

BF

AF

BG

AG

DF

DG

EG

podudzie

podudzie
z poje
dynczą
taśmą
owijającą
stopę
(afw)

podudzie
z kola
nem

podudzie
z kolanem
z pojedynczą
taśmą
owijającą
stopę
(afw)

cała
kończyna
dolna

AG cała
kończyna
dolna
z poje
dynczą
taśmą
owijającą
stopę
(afw)

kolano

udo
z kolanem

udo

na miarę
JU25000

na miarę
JU22000

na miarę
JU26000

na miarę
JU23000

na miarę
JU27000

na miarę
JU24000

na miarę
JU28000

na miarę
JU29000

na miarę
JU2E000
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circaid® juxtafit® premium podudzie
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circaid® juxtafit® essentials
odzież na kończynę dolną
Odzież uciskowa na podudzie oraz udo.

Regulowana kompresja

20 - 30 mmHg
30 - 40 mmHg
40 - 50 mmHg
Właściwości produktu:

Wskazania
• Obrzęk limfatyczny w stadiach 1, 2 i 3
Właściwości produktu :
• Gwarancja ucisku
• System BPS pozwalający na dobór i kontrolę prawidłowego
zakresu ucisku
• Możliwość indywidualnego dopasowania rzepów podczas
noszenia produktu na kończynie
• Tkania przeciwdziała powstawaniu brzydkich zapachów oraz
ma właściwości przeciwbakteryjne
• Przyjazny dla skóry- bez zawartości latexu
• Ciągła kompresja do 24 h na dobę ( jeśli zalecono)

Kolory
S = Standard
Piaskowy
S

Korzyści dla zlecających produkt
• Oszczędność czasu podczas zakładania w porównaniu
z bandażami
• Bardziej opłacalne rozwiązanie w porównaniu z bandażami
(możliwość wielokrotnego użytku, szybkość zakładania)
• Szybka nauka stosowania produktu
Warianty
• Udo z kolanem : produkt dostępny w 6 rozmiarach (XXS – XL)
i 3 długościach (x-krótka, krótka, długa)
• Podudzie : produkt dostępny w 8 rozmiarach (S – XXL,M / L / XL
ekstra szeroki) i 2 długościach (krótka, długa)
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Korzyści dla pacjenta :
• Możliwość samodzielnego dopasowania produktu
• Łatwe zakładanie i ściąganie produktu
• Szybkie zdejmowanie produktu w przypadku kąpieli oraz
pielęgnacji skóry
• Wspieranie naturalnej swobody ruchu

Variety

circaid® juxtafit® essentials
odzież na kończynę dolną
Odzież uciskowa na podudzie oraz udo.
Twoje zamówienie obejmuje
• 1 sztukę nieelastycznej odzieży
• 1 parę ochraniacza circaid na podudzie
• 1 sztukę circaid osłona na podudzie
• 1 sztukę circaid część na stopę zwiększająca ucisk ( pac band)
• 1 parę circaid krótka skarpetka uciskowa
• 1 sztukę karty pomiarowej BPS

circaid juxtafit essentials podudzie
(z częścią na stopę zwiększającą
kompresję)

Twoje zamówienie na circaid juxtafit essentials udo z kolanem obejmuje
• 1 sztukę nieelastycznej odzieży
• 1 parę ochraniacza circaid na całą kończynę dolną
• 1 sztukę circaid osłona na całą kończynę dolną
• 1 sztukę karty pomiarowej BPS

circaid juxtafit essentials podudzie

l dół podkolanowy

circaid® juxtafit® essentials podudzie
Obwód w cm
cC
c B1
cB

l B–D

S

M

M–X

L

cC

30 – 38

36 – 43

43 – 50

41 – 48

c B1

20 – 28

25 – 33

33 – 40

30 – 38

cB

15 – 23

20 – 28

20 – 28

25 – 33

L–X

XL

XL – X

XXL

cC

48 – 56

41 – 51

51 – 61

53 – 64

c B1

38 – 46

33 – 41

41 – 51

43 – 53

cB

25 – 33

30 – 38

30 – 38

33 – 41

Rzeczywista długość produktu w cm

Krótki

lB–D

28

Długi
36

Pomiar długości

Krótki

Długi

l : długość od B do dołu podkolanowego

< 36

> 36

Wszystkie produkty posiadają wbudowany system pomiaru ucisku – circaid Built-InPressure system (BPS).
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circaid® juxtafit® essentials podudzie
Modele – standardowe

BD

BD

BD Rozmiar/Numer art.

Krótki

Długi

S

JU25702

JU25002

M

JU25703

JU25003

L

JU25704

JU25004

XL

JU25705

JU25005

XXL

JU25706

JU25006

M ekstra szeroki

JU25713

JU25013

L ekstra szeroki

JU25714

JU25014

XL ekstra szeroki

JU25715

JU25015

Modele

DG

DG

DG

Rozmiar/
Numer art.

X-Krótki

Krótki

Długi

XXS

JU2878X

JU2873X

JU2803X

XS

JU28781

JU28731

JU28031

S

JU28782

JU28732

JU28032

M

JU28783

JU28733

JU28033

L

JU28784

JU28734

JU28034

XL

JU28785

JU28735

JU28035

XXS

JU2879X

JU2874X

JU2804X

XS

JU28791

JU28741

JU28041

S

JU28792

JU28742

JU28042

M

JU28793

JU28743

JU28043

L

JU28794

JU28744

JU28044

XL

JU28795

JU28745

JU28045

Lewo

Prawo

circaid – kompresja adaptacyjna

circaid® juxtafit® essentials udo z kolanem

circaid® juxtafit® essentials udo z kolanem

cD

l D – pachwina

c E1

l E – pachwina

Obwód w cm
cG

XXS

XS

S

M

L

XL

cG

40 – 52

46 – 62

54 – 70

60 – 80

69 – 90

77 – 101

c E1*

32 – 42

37 – 48

42 – 55

50 – 65

58 – 76

66 – 87

cD

23 – 30

27 – 35

31 – 41

35 – 46

40 – 52

44 – 58

Rzeczywista długość produktu w cm

X-Krótki

Krótki

Długi

l D – pachwina

35

45

55

Pomiar długości

X-Krótki

Krótki

Długi

l E – pachwina

< 25

25 – 35

> 35

Wszystkie produkty posiadają wbudowany system pomiaru ucisku – circaid Built-In-Pressure
system(BPS).
*5 cm powyżej rzepki
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circaid®
warianty na stopę
Dodatkowa kompresja na stopę i kostkę.

circaid®
część na stopę zwiększająca ucisk
(pac band)
• circaid część na stopę zwiększająca ucisk w obszarach
pomiędzy łukiem stopy a piętą.
• Stosowany w połączeniu z krótką skarpetką uciskową
medi
• Możliwość przycięcia produktu i dopasowania do
niemalże każdego kształtu stopy
• Lekki i oddychający materiał
• Dostępny w rozmiarze standard i dużym

Variety

Obwód w cm

cB
Standard

Duży

cB

19 – 27

25 – 50

c A1

19 – 36

22 – 41

Numer art.

Rozmiar

JU5P001

Standard

JU5P002

Duży
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c A1

circaid® pojedyncza taśma
owijająca stopę (afw)
• Zapewnia kompresję w obszarze stopy i kostki
• Odpowiedni do wszystkich kształtów i rozmiarów stopy
• Rozmiar standardowy
• Idealny do indywidualnego bandażowania stopy

Pomiar długości
Szerokość

7,6 cm

Duży

203 cm

Numer art.
JU5Q001

circaid® juxtafit® premium
część na stopę, piętę i kostkę
(interlocking afw)
circaid – kompresja adaptacyjna

• Zaopatrzenie dla kostki i stopy
• Taśma owijająca piętę dla dopasowania długości stopy
• Taśma na pięcie zapewnia kompresję w obszarze kostki
i pięty
• Dostępna w 3 rozmiarach (S,M,L)

Variety

Pomiar długości w cm
S

M

L

lA–Y

>9

>9

>9

cB

< 36

< 36

< 41

c A1

19 – 24

24 – 29

29 – 34

l lA

13 – 25

13 – 25

13 – 25

Numer art.

Rozmiar

JU3I002

S

JU3I003

M

JU3I004

L

cB

lA

c A1

–Y

lA
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część na stopę i kostkę (afw)
• Zaopatrzenie dla kostki i stopy
• Błyskawiczna regulacja
• Dostępny w 3 rozmiarach (S,M,L) oraz w wersji na miarę

Variety

Pomiar długości w cm
lA–Y

S

M

L

>9

>9

>9

cB

< 36

< 36

< 41

c A1

19 – 24

24 – 29

29 – 34

l lA

> 16

> 16

> 16

Numer art.

Rozmiar

JU3W002

S

JU3W003

M

JU3W004

L

JU2W000

Produkt na miarę

cB

lA

c A1

lA

circaid®
krótka skarpetka uciskowa
(compression anklet)
• Zaopatrzenie dla kostki i stopy
• Może być stosowana w kombinacji z innymi częściami
na stopę
• Dostępna w rozmiarze standard i dużym

Variety

Obwód w cm
Standard

Duży

cB

19 – 27

25 – 50

c A1

19 – 36

22 – 41

Numer art.

Rozmiar

JU51001

Standard

JU51002

Duży
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cB
c A1

–Y

circaid – kompresja adaptacyjna
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circaid® juxtafit® essentials
kończyna górną
Kompresja adaptacyjna odzież uciskowa na kończynę górną.

Regulowana kompresja

20 - 30 mmHg
30 - 40 mmHg
40 - 50 mmHg
Właściwości produktu

Wskazania
• Obrzęk limfatyczny w stadiach 1, 2 i 3
Właściwości produktu :
• Gwarancja ucisku
• System BPS pozwalający na dobór i kontrolę prawidłowego
zakresu ucisku
• Możliwość indywidualnego dopasowania rzepów podczas
noszenia produktu na kończynie
• Tkania przeciwdziała powstawaniu brzydkich zapachów oraz
ma właściwości przeciwbakteryjne
• Przyjazny dla skóry – bez zawartości latexu
• Ciągła kompresja do 24 h na dobę ( jeśli zalecono)

Kolory
S = Standard
M = Na miarę
Piaskowy
S+M

Korzyści dla zlecających produkt
• Oszczędność czasu podczas zakładania w porównaniu
z bandażami
• Bardziej opłacalne rozwiązanie w porównaniu z bandażami
(możliwość wielokrotnego użytku, szybkość zakładania)
• Szybka nauka stosowania produktu
Warianty
• 6 rozmiarów standardowych (rozmiary 1 – 6) i 3 długości
(x-krótka, krótka, długa)
• Produkt dostępny w wersji na miarę
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Korzyści dla pacjenta :
• Możliwość samodzielnego dopasowania produktu
• Łatwe zakładanie i ściąganie produktu
• Szybkie zdejmowanie produktu w przypadku kąpieli oraz
pielęgnacji skóry
• Wspieranie naturalnej swobody ruchu

circaid® juxtafit®
essentials kończyna g órna
Kompresja adaptacyjna odzież uciskowa na kończynę górną.
Twoje zamówienie obejmuje
• 1 sztukę nieelastycznej odzieży uciskowej
• 1 sztukę circaid osłona na kończynę górną
• 1 sztukę karty pomiarowej BPS

circaid juxtafit essentials rękaw

circaid juxtafit essentials rękaw
z circaid juxtafit essentials część na dłoń

circaid juxtafit essentials część na dłoń
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circaid® juxtafit® essentials kończyna górna
Modele

CG

CG

CG

Rozmiar/
Numer art.

X-Krótki

Krótki

Długi

1

JU2A781

JU2A731

JU2A031

2

JU2A782

JU2A732

JU2A032

3

JU2A783

JU2A733

JU2A033

4

JU2A784

JU2A734

JU2A034

5

JU2A785

JU2A735

JU2A035

6

JU2A786

JU2A736

JU2A036

1

JU2A791

JU2A741

JU2A041

2

JU2A792

JU2A742

JU2A042

3

JU2A79ç3

JU2A743

JU2A043

4

JU2A794

JU2A744

JU2A044

5

JU2A795

JU2A745

JU2A045

6

JU2A796

JU2A746

JU2A046

Lewa

Prawa

circaid® juxtafit® essentials kończyna górna
1

2

3

4

5

6

cG

28 – 32

30 – 34

32 – 37

35 – 40

38 – 44

42 – 48

cF

26 – 30

28 – 32

30 – 35

33 – 38

36 – 41

39 – 45
36 – 40

lC
–E

cC

cE

25 – 28

27 – 30

29 – 32

31 – 34

33 – 36

cD

23 – 26

25 – 28

27 – 30

29 – 32

31 – 34

33 – 37

cC

15 – 17

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 28

Rzeczywista długość produktu w cm

X-Krótki

Krótki

Długi

lC–G

38

43

48

Pomiar długości

X-Krótki

Krótki

Długi

lC–E

< 22

22 – 25

> 25

Wszystkie produkty posiadają wbudowany system pomiaru ucisku – circaid Built-In-Pressure
system (BPS)

medi Katalog produktów • circaid – kompresja adaptacyjna • 87

circaid – kompresja adaptacyjna

Obwód w cm

–G

cF
cE
cD

lC

cG

circaid® juxtafit® essentials
warianty na rękę
Dodatkowa kompresja na rękę

circaid® juxtafit® essentials
część na dłoń (hand wrap)
• Uciska rękę od nadgarstka do podstawy palców
• Regulacja dodatkowego ucisku na grzbiecie ręki
• Prosta obsługa, produkt idealny do zakładania przez samego
pacjenta
• Opłacalne rozwiązanie dla pacjentów z obrzękiem
• Produkt dostępny w 5 rozmiarach (XS – XL). Wersja na prawą
i lewą rękę
• Wyłącznie rozmiary standardowe

Modele

AC

Rozmiar /
Numer art.

część na dłoń

Lewa

Prawa

XS

JU2B031

S

JU2B032

M
L

JU2B033
JU2B034

XL

JU2B035

XS

JU2B041

S

JU2B042

M

JU2B043

L

JU2B044

XL

JU2B045

Obwód w cm
cB Dłoń

XS

S

M

L

XL

14 – 17

17 – 20

20 – 23

23 – 26

26 – 29
cB
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circaid® juxtafit® essentials
rękawiczka (glove)
• Uciska rękę łącznie z palcami
• Produkt dostępny tylko w wersji na miarę

Modele

AC

rękawiczka
Rozmiar /
Numer art.

Na miarę
JU2B000

circaid® juxtafit® essentials
rękawiczka z otwartą dłonią

Modele

Rozmiar/
Numer art.

AC

AC

z otwartą dłonią

rękawiczka z otwartą dłonią i
grzbietowym pasem dociskowym

Na miarę
JU2F000

Na miarę
JU2L100

circaid® juxtafit® essentials
rękawiczka z nakładką na grzbiet
(dorsum strap)
• Perfekcyjny dodatek do rękawiczki circaid juxtafit essentials
• Niezależnie regulowana, aby zapewnić dodatkową
kompresję na grzbiecie ręki
• Produkt dostępny tylko w wersji na miarę

Modele

Rozmiar/
Numer art.

AC

AC

z nakładką na grzbiet

oddzielna nakładka na grzbiet

Na miarę
JU2L000

Na miarę
JU2C000
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• Alternatywa dla circaid juxtafit essential rękawiczka
– łatwiejsze zakładanie
– zalecane dla dużych dłoni
• Produkt dostępny tylko w wersji na miarę
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circaid®
akcesoria
circaid®
ochraniacze
Na rękę, całą nogę i podudzie.
• Ochraniacze mogą być noszone bezpośrednio na skórę
pod produkty circaid, dla zapewnienia lepszego
komfortu użytkowania.
• Uwaga : ochraniacze nie posiadają właściwości
kompresyjnych

Rozmiar
standardowy

Numer art.

Rodzaj

Rękaw AG z otwartym
kciukiem

JULV009

Standard

JUSV009

Srebrny

Ochraniacz z palcami circaid na całą kończynę
dolną z lycrą

Wersje na kończynę dolną
• Ochraniacz circaid (bez palców)
- na podudzie z
- na całą kończynę dolną
- srebrny na podudzie
- srebrny na całą kończynę dolną
• Ochraniacz circaid (z palcami)
- na podudzie z
- na całą kończynę dolną
- srebrny y na podudzie
- srebrny y na całą kończynę dolną
- na podudzie z bawełny frotte (extra grube dla
maksymalnego komfortu)
- na cała kończynę dolną z bawełny frotte (extra
grube dla maksymalnego komfortu)
Rozmiar
standardowy
Ochraniacze z palcami

Ochraniacze bez
palców

Numer art.

Rodzaj

Srebrny ochraniacz bez palców circaid na
podudzie

Rozmiar

JULT709

Standard

AD

JUST709

Srebrny

AD

JUCT709

Bawełniany

AD

JULT009

Standard

AG

JUST009

Srebrny

AG

JUCT009

Bawełniany

AG

JULS709

Standard

BD

JUSS709

Srebrny

BD

JULS009

Standard

BG

JUSS009

Srebrny

BG
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Wersje na kończynę górną
• Ochraniacz na kończynę górną z standard i otworem na
kciuk
• Srebrny ochraniacz na kończynę górną z otworem na
kciuk

circaid®
cover up - osłona
Jedwabista osłona na odzież circaid

Do stosowania na odzież circaid (kończyna dolna
i górna)
• Zapobiega zaciąganiu produktu o ubrania lub
pościel
• Zapewnia odzieży estetyczny wygląd zewnętrzny
• Dostępny w kolorach : czarnym, beżowym
i różowym (tylko dla rękawów)
• Uwaga : Nie posiada właściwości kompresyjnych
Kończyna górna
Rozmiar
standardowy

Numer art.

Kolor

Rozmiar

CG

JU5U0B2

Beżowy

S

JU5U0B4

Beżowy

L

JU5U0P2

Różowy

S

JU5U0P4

Różowy

L

JU5U0A2

Czarny

S

JU5U0A4

Czarny

L

JU5U000

Produkt na miarę

Osłona circaid na kończynę górna z lycrą
Kończyna dolna
Rozmiar
standardowy

Numer art.

Kolor

Rozmiar

BD

JU5C7B2

Beżowy

S

JU5C7B4

Beżowy

L

JU5C7A2

Beżowy

S

JU5C7A4

Beżowy

L

JU5C0B2

Beżowy

S

JU5C0B4

Beżowy

L

JU5C0A2

Czarny

S

JU5C0A4

Czarny

L

JU5C700
BG

JU5C000

Produkt na miarę

Produkt na miarę

Osłona na całą kończynę górną
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circaid® juxtafit® premium
dodatkowe zapięcie
Dodatkowe wzmocnienie i pokrycie.

• Zapewnia dodatkowe wzmocnienie i pokrycie
bruzd i nierówności, które mogą znajdować się na kończynie
• Zakrywa potencjalne luki które mogą pojawić się między
taśmami
Numer art.

circaid juxtafit premium dodatkowe zapięcie

Rozmiar

JU2Q001

S

JU2Q002

L

JU2Q000

Na miarę

circaid®
antypoślizgowy materiał

• Pomaga odzieży w utrzymaniu się na właściwym
miejscu na ciele
• Możliwość docinania w celu dopasowania do
większości kończyn (rozmiar oryginalny 46 cm na
152 cm)
• Uwaga : Nie posiada właściwości kompresyjnych
Numer art.

Rozmiar cm

JU5R002

46 x 152

circaid antypoślizgowy materiał
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circaid – kompresja adaptacyjna

Zapobiega zsuwaniu się odzieży.

circaid® graduate
circaid® graduate
kończyna górna
I piankowy system kompresji kończyny górnej.
Wskazania
• Od łagodnej po ciężką postać obrzęku
limfatycznego
• Dla pacjentów którzy nie mogą stosować
medycznych rękawów uciskowych
Właściwości produktu
• Miękka piankowa odzież zapewniająca kompresję
dla całej kończyny górnej łącznie z dłonią
• Produkt dostępny w kolorach :
		
- Zewnętrzny : czarny, beżowy, czerwony,
		turkusowy
		
- Wewnętrzny : beżowy, czerwony, 		
		turkusowy
• Produkt dostępny tylko w wersji na miarę
Rodzaj

Numer art.

Rozmiar

CG

JU7A000

Na miarę

circaid graduate kończyna górna

circaid® graduate
podudzie
I piankowy system kompresji podudzia.
Wskazania
• Od łagodnej po ciężką postać obrzęku limfatycznego
• Dla pacjentów którzy nie mogą stosować
medycznych pończoch uciskowych
Właściwości produktu
• Miękka piankowa odzież zapewniająca kompresję
na całym podudziu łącznie ze stopą
• Produkt dostępny w kolorach:
• Zewnętrzny: czarny, beżowy, czerwony, turkusowy
• Wewnętrzny: beżowy, czerwony, turkusowy
• Produkt dostępny tylko w wersji na miarę

Rodzaj

Numer art.

Rozmiar

BD

JU82000

Na miarę

94 • circaid – kompresja adaptacyjna • medi Katalog produktów

circaid graduate podudzie

circaid® graduate
kończyna dolna
I piankowy system kompresji całej kończyny
dolnej.
Wskazania
• Od łagodnej po ciężką postać obrzęku limfatycznego
• Dla pacjentów którzy nie mogą stosować
medycznych pończoch uciskowych
Właściwości produktu
• Miękka piankowa odzież zapewniająca kompresję
na całej kończynie dolnej łącznie ze stopą
• Produkt dostępny w kolorach:
• Zewnętrzny: czarny, beżowy, czerwony, turkusowy
• Wewnętrzny: beżowy, czerwony, turkusowy
• Produkt dostępny tylko w wersji na miarę
Numer art.

Rozmiar

AG

JU84000

Na miarę

circaid graduate kończyna dolna

circaid – kompresja adaptacyjna

Rodzaj

medi Katalog produktów • circaid – kompresja adaptacyjna • 95

Co wchodzi w skład zestawu ?
Rozmiary stanardowe
1 sztuka
nieelastycznej
odzieży

1 para ochraniacza
circaid na podudzie

1 para ochraniacza
circaid na całą
kończynę dolną

1 sztuka circaid
osłona na podudzie

circaid juxtafit premium
podudzie

•

•

•

circaid juxtafit essentials
podudzie

•

•

•

circaid juxtafit essentials
udo z kolanem

•

circaid juxtafit essentials
kończyna górna

•

•

1 sztuka circaid
osłona na całą
kończynę dolną

•

Na miarę ( w przypadku każdego zamówienia należy podać wariant stopy) **
circaid juxtafit premium
podudzie*

•

•

•

circaid juxtafit premium
podudzie z kolanem *

•

•

•

circaid juxtafit premium
kolano

•

•

•

circaid juxtafit premium
udo

•

•

•

•

circaid juxtafit premium
udo z kolanem

•

•

•

•

circaid juxtafit premium
cała kończyna dolna *

•

•

•

•

circaid juxtafit essentials
kończyna górna

•

circaid graduate
podudzie

•

circaid graduate
cała kończyna dolna

•

circaid graduate
kończyna górna

•

•

•
•

•

* Dostępne na zamówienie na podstawie pomiarów pacjenta
** W przypadku braku oznaczenia wariantu stopy dla wyrobów na miarę, produkt dostępny jest w zestawie z krótką skarpetką uciskową i częścią na stopę 		
zwiększającą ucisk
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1 sztuka circaid
osłona na kończynę
górną

1 sztuka circiaid
juxtafit premium
dodatkowe
zapięcie**

1 sztuka materiału
antypoślizgowego

1 sztuka circaid
część na stopę
zwiększająca ucisk

1 para circaid krótka
skarpetka uciskowa

1 sztuka karty
pomiarowej BPS

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•**

•**

•

•

•**

•**

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•**

•**

•

•
•
•
•

•

•
Ochraniacze
• Srebrny dla circaid juxtafit premium
• Standard dla circaid juxtafit essentials
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circaid – kompresja adaptacyjna

•
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Na kolejnych stronach zestawiliśmy wszystkie istotne
informacje niezbędne do zamówienia naszych produktów.
„medi. I feel better”.
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Punkty pomiarowe i recepty

Punkty pomiarowe i recepty

ObjaŚnienia
Prosimy nie FaxowaĆ tej Części Recepty

Pończochy A-G
obwody A, Y, B, B1, C, D, E, F, G, długość LG,
długość stopy
Rajstopy A-T
obwody A, Y, B, B1, C, D, E, F, G, H, T,
długość LG, długość stopy
Rajstopy A-T/U Kalesony Męskie
pomiary jak w raistopy A-T

Przeciwwskazania
Zgodnie z wytycznymi Niemieckiego
Towarzystwa Flebologicznego (opublikowanymi w 1996 roku, Dziennik Niemiecki,
„Flebologia”):
Przeciwwskazania bezwzględne
zaawansowana obwodowa choroba
tętnicza, niewyrównana niewydolność
serca, septyczne zapalenie żył, zakrzepowe
zapalenie żył i kończyn.
Przeciwwskazania względne
dermatozy, nietolerancja na materiał
pończoch, zakłócenia czuciowe w
kończynie, zaawansowana neuropatia LG,
długość stopy

Klasy Ucisku

Wskazania

1

Lekki ucisk 18-21 mmHg,
2,4 – 2,8 kPA

Lekka żylakowatość bez znaczących predyspozycji do obrzęku,
wczesna żylakowatość w trakcie ciąży.

2

Średni ucisk 23-32 mmHg,
3,1-4,3 kPa

Wyraźniejsze objawy, stwierdzona żylakowatość z tworzeniem się
obrzęków, opuchnięcie pourazowe, po leczeniu mniejszych wrzodów,
po zakrzepowym zapaleniu żył, do ustabilizowania rezultatów
leczenia obliteracyjnego żylaków i wycięcia żylaków, cięższa
żylakowatość w trakcie ciąży.

3

Silny ucisk 34-46 mmHg,
4,5 – 6,1 kPa

Późniejsze powikłania ogólnoustrojowej lub pozakrzepowej
niewydolności żył, wyraźna predyspozycja do obrzęków, wtórna
żylakowatość, twardzina skóry oraz po leczeniu ciężkich wrzodów,
szczególnie wrzodów nawracających.

4

Bardzo silny ucisk ponad
49mmHg, ponad 6,5 kPa

Obrzęk wskutek niedrożności naczyń chłonnych oraz słoniowacizna.
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0098L41 / 07.10

PodkolanÓwki A-D
obwody A, Y, B, B1, C, D, długość LD,
długość stopy

Punkty pomiarowe i recepty
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Punkty pomiarowe dla płaskodzianych,
pończoch i rajstop uciskowych
Pomiaru kończyny dolnej dla wyrobu uciskowego ze szwem, należy dokonać dopiero po osiągnięciu
optymalnego efektu zmniejszenia obrzęków na kończynie dolnej. Dokonując pomiaru należy zaznaczyć
punkty pomiarowe na ciele ( np. za pomocą markera), tak aby pomiary obwodów i długości kończyny
były w tym samym miejscu. W przypadku występowania obrzęków limfatycznych, niektóre miejsca
powinny być lekko napięte w celu prawidłowego pomiaru obwodu. Siłę napięcia powinna określić osoba
z doświadczeniem w technikach bandażowania. Siła napięcia zależy od charakterystyki obrzęku i tkanki, wrażliwości na ból, zwłóknienia, lokalizacji obrzęku oraz ruchliwości i siły pacjenta.
1. Obwód stopy
a) Położyć rozluźnioną nogę na poziomej podpórce.
b) Podczas pomiaru stopa powinna być rozluźniona,
a nie trzymana w pozycji 90°.

2. Obwód nogi
a) Położyć nogę na podpórce w rozluźnionej pozycji.
b) Aby zmierzyć obwód cY, należy w maksymalnym
stopniu zgiąć stopę w kierunku grzbietowym.
c) Zmierzyć pozostałe obwody do cF, przy czym
noga powinna pozostać w pozycji rozluźnionej.
d) Aby zmierzyć obwód cE, należy lekko zgiąć kolano.
e) Zaznaczyć punkty pomiaru.

maks. zgięcie grzbietowe

cA

cY

cB

cB1

cC

cD

cE

cF

lG
lF

3. Długość nogi
Należy dokonać pomiarów bliższej długości wzdłuż
wewnętrznej strony nogi, przy czym pacjent
powinien stać.

lE
lD
lC
lB1
lB

medi stosuję metodę dokonywania pomiaru zgodnie z wytycznymi Federal Academy for Orthopaedic Technology w Dortmundzie.
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4. Pomiar uda
a) Zmierzyć obwód cG w najszerszym miejscu uda / poniżej krocza.
b) Zmierzyć długość l G wzdłuż nogi, przy czym pacjent powinien
stać.
c) Zmierzyć l K2 od podłoża do fałdu pośladkowego wzdłuż ciała,
przy czym pacjent powinien stać = tylna długość nogi.
d) Zmierzyć l K1 od podłoża do spojenia łonowego wzdłuż ciała, przy
czym pacjent powinien stać = dodatkowa długość nogi (różnica
pomiędzy l K1 i l K2 = wysoki przód / niski tył).

5. Obwód i długość w pasie i w biodrach
a) Zmierzyć obwód cK w najszerszym miejscu obu ud poniżej fałdu
pośladkowego, przy czym pacjent powinien stać.
b) Zmierzyć obwód cH w najszerszym miejscu bioder, przy czym
pacjent powinien stać.
c) Zmierzyć obwód cT w pasie lub w wybranym miejscu, przy czym
pacjent powinien stać.
d) Zmierzyć długość l H wzdłuż ciała do żądanej wysokości =
zewnętrzna długość nogi.
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Punkty pomiarowe i recepty

6. Długości w pasie i w biodrach
a) Zmierzyć przednią wysokość miednicyl K1T wzdłuż ciała od krocza
(spojenia łonowego) do pasa lub żądanej wysokości.
b) Zmierzyć tylną wysokość miednicy l K2T wzdłuż ciała od fałdu
pośladkowego do pasa lub żądanej wysokości.

7. Długość stopy
Ukośne zakończenie otwartych palców
a) Zmierzyć długości po wewnętrznej i 		
zewnętrznej stronie obciążonej stopy.

8. Długość stopy
Ukośne zakończenie zamkniętych palców
a) Zmierzyć długości po wewnętrznej i
zewnętrznej stronie oraz długość całej
obciążonej stopy.

9. Długość stopy
Proste zakończenie otwartych palców
a) Zmierzyć długość po zewnętrznej stronie
obciążonej stopy.

10. Długość stopy
Proste zakończenie zamkniętych palców
a) Zmierzyć długość całej obciążonej stopy.
b) Na ogół wzór ten pozwala stworzyć 6 cm
obszar palców.
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Zamówienia · medi Polska · Tel/Fax: +48 32 202 87 56
e-mail: info@medi-polska.pl

¨ Wycena
¨ Zamówienie

Nr klienta:___________________________

Adres do wysyłki:_____________

Pacjent: ________________________________________________________

Pieczątka:

Termin:_____________________________

Podpis:____________________________________

Data zamówienia:____________

Obwody
stronie
lewej
Obwody
popo
stronie
lewej
Skóry
Skóry

Obwody
stronie
prawej
Obwody
popo
stronie
prawej

ucisku
NaNa
ucisku

ucisku
NaNa
ucisku

Długości
ll
Długości

Skóry
Skóry

cT cT
cHcH
cKcK
cGcG

cGcG

cF cF

cF cF
cE cE
cDcD

cCcC

cCcC

cB1
cB1

cB1
cB1
cBcB

cY cY

cY cY

cAcA

cAcA

Klasa ucisku

1 2 3 4

Kolory standardowe

¨ mediven sensoo Część majtkowa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Piaskowy
(CCL 2)
Noga lewa
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Karmelowy
¨ mediven mondi
¨ Czarny
Noga prawa
¨¨¨¨
(CCL 1, 2, 3)
¨ Kaszmirowy
¨ mediven 550
(CCL 1, 2, 3, 4)

Warianty
Podkolanówka (AD)
Pończocha (AG)
Rajstopy (AT)
Kalesony Męskie (ATH)
Rajstopy ciążowe (ATU)

prawa
prawa

Dół
podkolanowy
Dół
podkolanowy

cE cE

cBcB

prawa
prawa
lewa
lewa

cDcD

Model

¨
¨
¨
¨
¨

lewa
lewa

lewa
lewa

prawa
prawa

Konieczny
pomiar
do dodatków:
Konieczny
pomiar
do dodatków:
forma
elipsy
funkcjonalna
forma
elipsy
orazoraz
funkcjonalna
strefa
zgięcia
kolana
strefa
zgięcia
kolana

Kolory sezonowe**
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Granatowy
Antracyt
Aqua
medi Magenta
Zieleń mchu
Czerwień wiśniowa
Miętowy- zielony
Koral
Niebieski - Jeans

Zakończenie stopy

Ilość

Stopa

¨ par

¨ Palce zamknięte zakończenie ukośne
długość stopy:
¨ Palce otwarte
¨ ulga Hallux
lZ
cm (całkowita)
(str. przyśrodkowa)
lAi
cm
(tylko mediven 550)
(wewnętrzna bez palców)
¨ lewa ¨ prawa
cm
¨ ulga Bunionette lA
(zewnętrzna bez palców)
(str. boczna)

¨ sztuk

(tylko mediven 550)

¨ lewa ¨ prawa
¨ Półskarpetka

¨ proste zakończenie

Zakończenie opcjonalne Dodatki

Zakończenie talii

Klin krokowy

Płaskie łagodne

¨ zakończenie
standardowe
tunel z gumką
¨ szeroka guma
¨ zakończenie
dzianinowe
¨ ściągacz
silikonowy w talii

¨ Trykot
¨ Siateczka
¨ Uciskowy

wydłużona stopa
wzmocnienie w formie Y (90° kostka)
forma elipsy
funkcjonalna strefa zgięcia kolana (tylko mediven 550)
wzmocnienie w „D“ (konieczne lK1)
wydłużona długość nogi
(konieczne lK1 i lK2)
¨ _____cm zakończenie porowate
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨ ukośne strome
¨ proste

(tylko mediven 550 i mediven mondi)

¨ Rajstopy na jedną nogę (ATE)
¨ BT / B1T / CT / ET / FT

¨ Nadająca kształt
pośladkom



(tylko mediven 550)

Elementy wzornicze (tylko mediven 550)
¨ Gwiazdki (Stars) ¨ Jodełka (Ribs) ¨ Piramidy (Pyramids)
***

Pozostałe dodatki
Ściągacz
Pozycja
Standardowy
¨ wzdłuż zakończenia ukośnego ¨ 15 x 5 cm
¨ powyżej kolana
¨ 8 x 5 cm
¨ tylni na szwie
¨ 8 x 5 cm
¨ na stopie
¨ 5 x 5 cm
Srebro
¨ „Y“ to C
(tylko mediven mondi) ¨ lewa

Część majtkowa

Indywidualny
cm
¨
cm
¨
cm
¨

¨ „Y“ to D
¨ prawa

Kropki antypoślizgowe
dostępny rozmiar
¨ 10 x 4,5 cm
¨ 10 x 4,5 cm
¨ 10 x 4,5 cm
¨ 6 x 4,5 cm

Elementy Fashion** (tylko mediven 550)
Kolory
¨ Jagodowy ¨ Jasno różowy
Wzory
¨ Animal
¨ Crosses

¨ Szary
¨ Liliowy fiolet
¨ Ornaments ¨ Flower

Specjalne życzenia

¨ „Y“ to G

¨ poduszeczki masujące* ¨ podkładki* ¨ kieszeń* ¨ Levamed*
lewa ¨ wewnętrzny ¨ zewnętrzny prawa ¨ wewnętrzny ¨ zewnętrzny
Zamocowanie
¨ ściągacz silikonowy profilowany (5 cm)
Obwód:
¨ Ściągacz silikonowy ¨ wąski 2,5 cm ¨ szeroki 5 cm lewa
prawa
¨ Ściągacz silikonowy z motywem (5 cm)
¨ przewiązanie w talii ¨ lewa ¨ prawa ¨ lT

cm
cm

cm

* Proszę podać dokładne miejsce wszycia (długość / szerokość) i zaznaczyć obszar na obrazku
** Termin dostawy do 15 dni roboczych. *** Dla wszystkich kolorów tandardowych i sezonowych! (bez dopłaty)

99433 / 11.2018

mediven® recepta na podkolanówki/ pończochy/ rajstopy szyte na miarę z tkanin płaskodzianych ze szwem

Imię i nazwisko klienta: _____________________________________________

Punkty pomiarowe dla płaskodzianych
półskarpetek
cA
cA

cA1
cA1

długość
wewnętrzna

długość
zewnętrzna

outside
length
outside
length

1.
a)
b)
c)

Obwód stopy
Położyć nogę płasko na podpórce.
Zmierzyć obwód.
Zaznaczyć punkty pomiarowe.

outside
length
outside

inside
length
inside

length

length

2. Długość stopy
a) Postępować jak w punkcie (1).
b) Zmierzyć długości po wewnętrznej
i zewnętrznej stronie stopy.
c) Zmierzyć długość od punktu pomiarowego do
punktu pomiarowego (patrz zmierzony
obwód).

inside
length
inside
length

3

4

5
5

4

1

2
3

2

cZ

1

cZ
cX
cX

3. Obwód palca
a) Postępować jak w punkcie (1).
lZ
b) Zmierzyć obwód cX na wysokości nasady
lZ
palca.
lX
c) Zmierzyć obwód cZ wokół paznokcia.
cXZ cXZ
cXZ

cXZ

cXZ

lZ
lZ

cXZ

cXZ cXZ cXZ
cXZ
lX
cXZ
cXZ cXZ cXZ
cXZ

cXZ

cXZ

cXZ cXZ cXZ

4. Długości palców
a) Postępować jak w punkcie (1).
b) Zmierzyć długość palca od nasady po czubek.

lX

medi stosuję metodę dokonywania pomiaru zgodnie z wytycznymi Federal Academy for Orthopaedic Technology w Dortmundzie.
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lX

Zamówienia · medi Polska · Tel/Fax: +48 32 202 87 56
e-mail: info@medi-polska.pl

¨ Wycena
¨ Zamówienie

Imię i nazwisko klienta:_____________________________________________
Nr klienta: __________________________ Adres do wysyłki: _______________
Pacjent: ____________________________

__________________________

Pieczątka:

Termin:_____________________________ Data zamówienia:_____________

lXZ

lXZ

lXZ

cZ
cZ

cZ
cX

lXZ
cZ
cX

Długości i obwody – stopa prawa
lXZ

lXZ

cZ

cZ

cX

cX

lXZ
cZ
cX

lXZ

lXZ

lXZ

cZ
cZ
cX

cZ

cX

cX
cX

cX

cA

Długość
zewnętrza

Długość
wewnętrzna

l

l

Klasa ucisku CCL

1

¨ mediven mondi

półskarpetka
mediven mondi

¨ ¨ ¨

półskarpetka
mediven 550

¨ ¨ ¨

(CCL 1, 2)
¨ mediven 550
(CCL 1, 2, 3)

2

3

l

c

Kolory
standardowe

Kolory sezonowe*

¨ Piaskowy
¨ Karmelowy
¨ Czarny
¨ Kaszmirowy

¨ Granatowy
¨ Antracyt
¨ Aqua
¨ Zieleń mchu

Pozostałe dodatki/ stopa lewa

¨ bez małego palca
¨ zamknięte palce
¨ oddzielnie półskarpetka
¨ wersja łączona bez szwu

Długość
zewnętrza

Długość
wewnętrzna

l

c

Model

cA

¨ medi Magenta

¨ Miętowy- zielony
¨ Koral
¨ Niebieski - Jeans

Ilość lewa
stopa

Ilość prawa
stopa

sztuk

sztuk

¨ Czerwień wiśniowa
Pozostałe dodatki/ stopa prawa

¨ z małym palcem
¨ otwarte palce
¨ wersja łączona ze szwem

¨ bez małego palca
¨ zamknięte palce
¨ oddzielnie półskarpetka
¨ wersja łączona bez szwu

¨ z małym palcem
¨ otwarte palce
¨ wersja łączona ze szwem

¨ poduszeczki masujące
¨ podkładki
¨ kieszeń
proszę podać dokładne miejsce wszycia (długość/szerokość)

¨ poduszeczki masujące

Ozdobne elementy **( tylko mediven 550)
¨ Gwiazdki (Stars) ¨ Jodełka (Ribs)

Elementy Kolory ¨ Jagodowy ¨ Jasno różowy ¨ Szary ¨ Liliowy fiolet
¨ Crosses
¨ Ornaments ¨ Flower
Fashion* Wzory ¨ Animal

¨ Piramidy (Pyramids)

*Termin dostawy do 15 dni roboczych. **Dla wszystkich kolorów standardowych i sezonowych!

¨ podkładki
¨ kieszeń
proszę podać dokładne miejsce wszycia (długość/szerokość)

(tylko mediven 550)

Specjalne życzenia

06.2018

mediven® recepta na półskarpetkę szytą na miarę z tkanin płaskodzianych ze szwem

Długości i obwody – stopa lewa

Podpis:____________________________________

Pomiary dla płaskodzianych rękawów
uciskowych
Pomiaru kończyny górnej należy dokonać dopiero po osiągnięciu optymalnego efektu zmniejszenia
obrzęków na kończynie. Przy dokonywaniu pomiarów w punktach cC, cC1 i w łokciu nie należy
zaciskać mocno taśmy. W pozostałych punktach pomiarowych, taśmę należy zacisnąć. Dokonując
pomiaru należy zaznaczyć punkty pomiarowe na ciele ( np. za pomocą markera), tak aby pomiary
obwodów i długości kończyny były w tym samym miejscu.

cZ

cX

.

1. Obwód palca
a) Położyć swobodnie dłoń na równej powierzchni, grzbietem do góry.
b) Zmierzyć obwód cX u nasady palca.
c) Zmierzyć cZ na poziomie łożyska paznokcia.
d) Zaznaczyć punkty do pomiaru długości.

90°

2. Długość palca
a) Położyć swobodnie dłoń na równej powierzchni,
grzbietem do góry.
b) Zmierzyć długość od nasady palca do zaznaczenia
(patrz „Obwód palca”, Rys. 2).

3. Obwód dłoni
a) Przycisnąć lekko dłoń na równej powierzchni,
grzbietem do góry.
b) Zmierzyć obwód.
c) Zaznaczyć punkty pomiarowe na
wewnętrznej stronie dłoni.

cA

cB

cC

cC1
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lAC1
lAC

4. Długość dłoni
a) Położyć swobodnie dłoń na równej
powierzchni, grzbietem do dołu.
b) Zmierzyć długość od punktu pomiarowego do
punktu pomiarowego (patrz „Obwód dłoni”,
Rys. 3).

lAB

cE

cC

c C1

cD

cE

5. Obwód ręki
a) Położyć swobodnie dłoń i przedramię na równej
powierzchni.
b) Zmierzyć obwód w sposób przedstawiony na
rysunku.
c) Zaznaczyć punkty do pomiaru długości.

cF

cG

6. Długość ręki
a) Położyć swobodnie dłoń i przedramię na równej
powierzchni. Wyprostować rękę do maksimum.
b) Zmierzyć długości od lC do lC1, lC do lD itd. aż do
lG w linii rozciągającej się od bruzdy między
kciukiem a palcem wskazującym do przedniego
fałdu pachowego, od punktu pomiarowego do
punktu pomiarowego (patrz wymiary obwodu).
l C1

lD

lE

lF

lG
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Punkty pomiarowe i recepty

lC

lC

lC1

lD

lE

lF

lG

H
lG-H

7. Obwód ramienia
Dokonać pomiaru barku od punktu G do H, przy
czym H znajduje się w tym samym
lH miejscu co
ramiączko biustonosza.

a)

G

V1
Nie mierzyć poza ramiączkiem biustonosza.
V2

lH
a)

V1

b)

8. Zamocowania
a) Pasek naramienny
Zmierzyć długość ramienia metodą 1 lub 2 (pełny
obwód).
b) Naramiennik anatomiczny
Zmierzyć anatomiczne nakrycia barku od
przedniego do tylnego fałdu pachowego.

V2

medi stosuję metodę dokonywania pomiaru zgodnie z wytycznymi Federal Academy for Orthopaedic Technology w Dortmundzie.
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b)

Zamówienia · medi Polska · Tel/Fax: +48 32 202 87 56
e-mail: info@medi-polska.pl

¨ Wycena
¨ Zamówienie

Imię i nazwisko klienta:_____________________________________________
Pacjent: ________________________________________________________

Pieczątka:

Termin:_____________________________ Data zamówienia: ________________

Podpis:____________________________________

l XZ

RĘKAWICZKA
Obwody c
Długosci l

l XZ

cZ

cZ

cX

cX

l XZ

l XZ

cZ

l XZ

RĘKAW
Obwody c
Długosci l

cZ

cX

cZ

cX

cX

Skóry

Na ucisku

Skóry

Na ucisku

cA

cG

cB

cF

pas

ek

na

ram

ię

cE
cD

cC

cC1
cC1

cC

cD

cE

Model

Klasa ucisku

1

¨ mediven mondi esprit
¨ mediven 550 Arm

Rękawiczka
Rękaw

¨ ¨ ¨ ¨ Piaskowy
¨ ¨ ¨ ¨ Karmelowy
¨ Czarny
¨ Kaszmirowy

Warianty
Rękawiczka
¨ AC1

2

Zakończenie standardowe

3

Kolory standardowe Kolory sezonowe*
¨
¨
¨
¨
¨

Granatowy ¨ medi Magenta
Antracyt
¨ Miętowy- zielony
Aqua
¨ Koral
Zieleń mchu ¨ Niebieski - Jeans
Czerwień wiśniowa

Zakończenie opcjonalne

sztuk

Opcje
¨ Lewa
¨ Prawa
¨ Palce otwarte
¨ Palce zamknięte

Pozostałe dodatki
Pozycja

proste (porowate - 2 cm)

Ilość

¨ ukośne łagodne ¨ ukośne strome

Ściągacz

Kropki
antypoślizgowe

Standardowy

Dostępny rozmiar

ukośne łagodne

¨ ukośne strome ¨ proste

¨ wzdłuż zakończenia ¨ 5 x 5 cm ¨5 x 2,5 cm ¨ 6 x 4,5 cm
ukośnego
¨ 5 x 5 cm ¨10 x 5 cm ¨ 6 x 4,5 cm
¨ na dłoni

Rękaw
¨ CD / CE / CF / CG ukośne łagodne

¨ ukośne strome ¨ proste

¨ Poduszeczki masujące ¨ Podkładki ¨ Kieszeń
Proszę podać dokładne miejsce wszycia (długość / szerokość)

¨ AF / AG
(1-częściowy)

¨ ukośne strome ¨ proste

Elementy wzornicze **
¨ Live Laugh Love ¨ Timeless

¨ AD / AE

ukośne łagodne

Zamocowanie
¨
¨
¨
¨

Specjalne życzenia

Ściągacz silikonowy ¨ wąski 2,5 cm ¨ szeroki 5 cm
Ściągacz silikonowy z motywem (5 cm)
Ściągacz silikonowy profilowany (5cm)
Ściągacz silikonowy sensitive (5cm)

¨ z pasem naramiennym K
szerokość pasa: ¨ 2,5 cm
¨ 5 cm
¨ z zamocowaniem do biustonosza
szerokość ramiączka biustonosza:
¨ naramiennik standardowy
¨ naramiennik anatomiczny

Obwód
cm

cm

cm

Większe odwinięcie w punkcie „E“
¨ Funkcjonalna strefa zgięcia łokcia (tylko mediven 550)
¨ 160° (Standard)

¨ Sportive

¨ 150°

¨ 135°

* Termin dostawy do 15 dni roboczych. **Dla wszystkich kolorów standardowych i sezonowych! (bez dopłaty)

99441 / 11.2018

mediven® recepta na rękaw i rękawiczkę szyte na miarę z tkanin płaskodzianych ze szwem

Nr klienta:_____________________________ Adres do wysyłki:__________________

Produkty uciskowe circaid® –
W jaki sposób dokonać prawidłowego pomiaru ?
• Należy zmierzyć długość ramienia pacjenta w pozycji wyprostowanej, a obwody gdy
kończyna jest jak najwęższa
• Do momentu założenia końcowego produktu, należy podtrzymywać wymiary kończyny
Długość rękawa circaid juxtafit essentials (zgodnie z pomiarem pośrodkowym) określa się na podstawie
długości mierzonej od nadgarstka do pachy. W górnej części odzieży występuje boczne podniesienie jako
uzupełnienie zagięcia w łokciu o kącie 10°. Rękaw circaid juxtafit essentials oferowany jest z osłoną circaid
(produkt oferowany w standardzie z osłoną w kolorze czarnym).
Pomiary długości
l3

l2

l4

l5
l1
l 10

l6

l9
l8

l7

3

cz

cz
5
cz

cx

1

cx

cx

cx

Pomiary obwodu
Pomiaru należy dokonywać bez ucisku

2

cz

4

cz

cA
cB

• Pomiary l 1 – l 5
Długość palców od środka załamania u podstawy do
miejsca, w którym ma się kończyć rękawiczka
• Pomiary l 6
Długość od podstawy palca wskazującego do
podstawy kciuka
• Pomiary l 7
Długość od podstawy palca wskazującego (tak samo
jak l 6) do podstawy dłoni
• Pomiary l 8
Długość od fałdu między palcem serdecznym a
małym palcem do podstawy dłoni
• Pomiary l 9
Szerokość dłoni u podstawy skóry znajdującej się
między palcem wskazującym a kciukiem
• Pomiary l 10
Szerokość dłoni u podstawy małego palca

cx

cC
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• Pomiary 1 c Z – 5 c Z
Obwód, w miejscu w którym ma się kończyć
rękawiczka; zwykle staw międzypaliczkowy dalszy
(DIP)
• Pomiary 1 c X – 5 c X
Obwód każdego palca przy stawie
międzypaliczkowym bliższym (PIP) lub, jeśli
podstawa palca jest większa niż PIP, należy
skorzystać z większych wymiarów
• Pomiary c A
Obwód dłoni u podstawy małego palca
• Pomiary c B
Obwód dłoni u podstawy skóry znajdującej się
między palcem wskazującym a kciukiem
• Pomiary c C
Obwód nadgarstka

¨ Wycena
¨ Zamówienie

ZLECENIE : kończyna górna

NAZWA KLINETA:__________________________________________________
Imię i nazwisko pacjenta: ___________________________________________
Telefon kontaktowy:________________________________________________

Pieczątka:

circaid® juxtafit® essentials kończyna górna

lC
–E

cC

Obwody

Obwód w cm
1

2

3

4

5

6

cG

28 – 32

30 – 34

32 – 37

35 – 40

38 – 44

42 – 48

cF

26 – 30

28 – 32

30 – 35

33 – 38

36 – 41

39 – 45

cG

cE

25 – 28

27 – 30

29 – 32

31 – 34

33 – 36

36 – 40

cF

cD

23 – 26

25 – 28

27 – 30

29 – 32

31 – 34

33 – 37

cC

15 – 17

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 28

–G

cF
cE
cD

lC

cG

Rzeczywista długość produktu w cm

X-Krótki

Krótki

Długi

lC–G

38

43

48

Pomiar długości

X-Krótki

Krótki

Długi

lC–E

< 22

22 – 25

> 25

Wszystkie produkty posiadają wbudowany system pomiaru ucisku – circaid Built-In-Pressure
system (BPS)

		

Prawa Lewa

cE
cD
cC
Długości
		

Prawa Lewa

lC–G
lC–E

circaid® juxtafit® essentials część na dłoń
Obwody

Obwód w cm
cB Dłoń

XS

S

M

L

XL

14 – 17

17 – 20

20 – 23

23 – 26

26 – 29

cB

medi Polska Sp. z o.o. ul. Łabędzka 22, 44-100 Gliwice tel. 32 230 60 21
www.medi-polska.pl info@medi-polska.pl

		
cB

Prawa Lewa

Nieelastyczne produkty uciskowe circaid® –
W jaki sposób dokonać prawidłowego pomiaru ?
• Pomiar u pacjenta należy przeprowadzać, gdy jego kończyna jest jak najwęższa
• W razie możliwości pomiar powinien odbywać się w pozycji stojącej
• Do momentu założenia końcowego produktu, należy podtrzymywać wymiary kończyny
Pomiary długości
Pomiary rozpoczyna się od kostki
l kostka
– pachwina

l kostka – E

l kostka – K

l kostka –
dół
podkolanowy
l kostka
lA–Y

l P2
lA

cE

cY

c kostka

cA
c A1
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• Wymiar l kostka – dół podkolanowy
Przyśrodkowa długość od środka kostki do zagięcia
kolana (pomiar l kostka – zagięcia kolana to miejsce,
gdzie odzież będzie się zwykle zaczynać i kończyć)
• Pomiar l kostka – E
Boczna długość od środka kostki do środka rzepki
• Pomiar l kostka – pachwina
Przyśrodkowa długość od środka kostki do pachwiny,
w odpowiedniej odległości od obszaru łonowego, tak
aby odzież nie sprawiała dyskomfortu (pomiar l kostka
– pachwina to miejsce, gdzie odzież będzie się zwykle
zaczynać i kończyć)
• Pomiar l kostka – K
Boczna długość od środka kostki do bruzdy pośladkowej
• Pomiar l kostka
Boczna długość od podłogi do środka kostki
• Pomiar l A – Y
Długość od podstawy dużego palca do miejsca, gdzie
stopa łączy się z kostką
• Pomiar l A
Długość od podstawy palców do tylnej części pięty
• Pomiar l P2
Długość od kostki do kostki, przejście pod pietą

Pomiary obwodu
• Pomiar należy przeprowadzać bez ucisku
• Pomiary należy przeprowadzać co 5 cm z punktu
początkowego, jakim jest środek kostki
• Punkt pomiaru c kostka
Środek kostki
• Punkt pomiaru c E
Obwód przy rzepce
• Punkt pomiaru c Y
Obwód wokół pięty w miejscu, gdzie stopa łączy się
z kostką
• Punkt pomiaru c A1
Obwód podbicia
• Punkt pomiaru c A
Obwód u podstawy palców

¨ Wycena
¨ Zamówienie

ZLECENIE : kończyna dolna

NAZWA KLIENTA:__________________________________________________
Imię i nazwisko pacjenta: ___________________________________________
Telefon kontaktowy:________________________________________________

Pieczątka:

circaid® juxtafit® essentials udo z kolanem

l E – pachwina

cG

c E1

l D – pachwina

Obwód w cm

cD

XXS

XS

S

M

L

XL

cG

40 – 52

c E1*

32 – 42

46 – 62

54 – 70

60 – 80

69 – 90

77 – 101

37 – 48

42 – 55

50 – 65

58 – 76

66 – 87

cD

23 – 30

27 – 35

31 – 41

35 – 46

40 – 52

44 – 58

Obwody
		

Prawa Lewa

cG
c E1

Rzeczywista długość produktu w cm

X-Krótki

Krótki

Długi

l D – pachwina

35

45

55

Pomiar długości

X-Krótki

Krótki

Długi

l E – pachwina

< 25

25 – 35

> 35

Wszystkie produkty posiadają wbudowany system pomiaru ucisku – circaid Built-In-Pressure
system(BPS).
*5 cm powyżej rzepki

cD

Długości
		

Prawa Lewa

lE
lD

circaid® juxtafit® essentials podudzie
circaid® juxtafit® premium podudzie

l dół podkolanowy

Obwód w cm

cC
c B1
cB

S

M

M–X

L

cC

30 – 38

36 – 43

43 – 50

41 – 48

c B1

20 – 28

25 – 33

33 – 40

30 – 38

cB

15 – 23

20 – 28

20 – 28

25 – 33

L–X

XL

XL – X

XXL

l B–D

cC

48 – 56

41 – 51

51 – 61

53 – 64

c B1

38 – 46

33 – 41

41 – 51

43 – 53

cB

25 – 33

30 – 38

30 – 38

33 – 41

Rzeczywista długość produktu w cm

Krótki

Długi

lB–D

28

36

Pomiar długości

Krótki

Długi

l : długość od B do dołu podkolanowego < 36

> 36

Wszystkie produkty posiadają wbudowany system pomiaru ucisku – circaid Built-In-Pressure
system (BPS).

medi Polska Sp. z o.o. ul. Łabędzka 22, 44-100 Gliwice tel. 32 230 60 21
www.medi-polska.pl info@medi-polska.pl

Obwody
		

Prawa Lewa

cC
c B1
cB

Długości
		
l od B
do dołu
podkolanowego
l B-D

Prawa Lewa

¨ Wycena
¨ Zamówienie

ZLECENIE : warianty na stopę

NAZWA KLIENTA:__________________________________________________
Imię i nazwisko pacjenta: ___________________________________________
Telefon kontaktowy:________________________________________________

Pieczątka:

circaid®
część na stopę zwiększająca ucisk (pac band)
krótka skarpetka uciskowa (compression anklet)
Obwody

Obwód w cm

cB

Standard

Duży

cB

19 – 27

25 – 50

c A1

19 – 36

22 – 41

		

Prawa Lewa

cB
c A1

c A1

circaid® juxtafit® premium
część na stopę, piętę i kostkę (interlocking afw)
Obwody

Pomiar długości w cm

cB

lA

c A1

–Y

S

M

L

lA–Y

>9

>9

>9

cB

< 36

< 36

< 41

c A1

19 – 24

24 – 29

29 – 34

l lA

13 – 25

13 – 25

13 – 25

		

Prawa Lewa

cB
c A1
Długości

lA

		

Prawa Lewa

lA
l A-Y

circaid® juxtafit® premium
część na stopę i kostkę (afw)

Obwody

Pomiar długości w cm

cB

lA

c A1

–Y

S

M

L

lA–Y

>9

>9

>9

cB

< 36

< 36

< 41

c A1

19 – 24

24 – 29

29 – 34

l lA

> 16

> 16

> 16

		

Prawa Lewa

cB
c A1
Długości

lA

		

Prawa Lewa

lA

circaid® pojedyncza taśma
owijająca stopę

l A-Y

circaid pojedyncza taśma owijająca stopę
Szerokość

7,6 cm

Długość

203 cm

Rozmiar uniwersalny

medi Polska Sp. z o.o. ul. Łabędzka 22, 44-100 Gliwice tel. 32 230 60 21
www.medi-polska.pl info@medi-polska.pl
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