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Definisjon av 
artikkelnummer
Vennligst velg størrelse med siste (7.) siffer i 
artikkelnummeret  fra 1 – 7. Velg åpen eller lukket 
tå med 6. siffer: (0 = åpen tå, 1 = lukket tå). Velg 
farge med 5. siffer i steden for x.

mediven plus
0 = Beige
1 = Caramel
5 = Svart

mediven forte
1 = Caramel 
5 = Svart
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Navn Pasient:  ___________________________________________________

Navn Terapeut: ______________________  Dato forrige best.: ____________

Fakt.adr:  _______________________________________________________  ¨ Rebestilling med samme mål

Lev.adr:  ______________________________ Best.dato:  _________________  ¨ Rebestilling med nye mål 

Sølv                     ¨ “Y” til C              ¨ “Y” til D          ¨ “Y” til G

(kun mediven mondi)                          ¨ venstre          ¨ høyre

¨ Lymfepute*                 ¨ Silkefor*                            ¨ Lomme*
venstre ¨ innvendig   ¨ utvendig   høyre    ¨ innvendig   ¨ utvendig

Annet tilbehør

¨ _______ cm silikon toppbånd langs skråkant (standard 15 cm)

¨ _______ cm silikon toppbånd over kneet (standard 8 cm)

¨ _______ cm silikon toppbånd bak over sømmen (standard 8 cm)

Festemuligheter
¨ silikon profile toppbånd (5 cm)                                             Omkrets: 
¨ silikon toppbånd m/nupper  ¨ smalt 2.5 cm  ¨ bredt 5 cm  venstre_______cm
¨ silikon toppbånd m/nupper og motiv (5 cm)     høyre________ cm

¨ hoftefeste     ¨ venstre      ¨ høyre       ¨  lT_______cm
*Angi / tegn inn nøyaktig område.                            

Kvalitet Kompresjonsklasse  1  2  3  4 Standardfarger Trendfarger Antall Fot
¨ mediven sensoo 

(CCL 2)
¨ mediven mondi 

(CCL 1, 2, 3)

¨ mediven 550  
(CCL 1, 2, 3, 4)

Buksetop  ¨ ¨ ¨ ¨

Venstre ben ¨ ¨ ¨ ¨

Høyre ben  ¨ ¨ ¨ ¨

¨ Sand  
¨ Caramel
¨ Svart
¨ Cashmere

¨ Marineblå       ¨ Aqua
¨ Antrasitt 
¨ medi Magenta 
¨ Moss-green
¨ Cherry-red

¨ par  
____

¨ stk. 
 ____

 lukket tå   åpen tå
 myk tå (kun mediven 550)

 Hallux-avlastning
 høyre   venstre 
 (kun mediven 550)

 tåkapper 

l Z  ____ cm 
(totalt)

l Ai ____ cm 
(indre)

l A  ____ cm 
(ytre)

cT

          Med strammingUten stramming

Omkrets venstre

cH
cK
cG

cF

cE

cD
cC

cB1

cB
cY
cA

Med
stramming

Uten
stramming

cG

cF

cE

cD
cC

cB1

cB
cY
cA

Omkrets høyre

høyrevenstre

Lengde

lK1T

høyrevenstre
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Bestilling av målsydd ben / bukse
medi Norway AS - Fax: 52 84 45 09

(kun mediven 550 og 
mediven mondi)

Spesielle ønsker

Versjon Standard avslutning Andre avslutninger Ekstra muligheter Linning Skritt-kile

¨ knelang strømpe (AD)
¨ lårlang strømpe (AF)
¨ lårlang strømpe (AG)
¨ strømpebukse (AT)
¨ strømpebukse, herre (ATH)
¨ strømpebukse, gravid (ATU)
¨ strømpebukse, ett ben (ATE)
¨ BT / CT / ET / FT

skrå avslutning   
(proksimalt)

¨  meget skrå  
 avslutning
¨  rett

¨   Forlenget såle under fot

¨   Y-strikkemerke (90° hæl)
¨  Ellipseform ved E
¨  Orienteringsmerke ved  
 „D“ (kun for AG og AT)
¨  Ekstra lengde foran på  
 låret (lK1 kreves)

¨  ___cm halv kompresjon

¨ med regulerbar      
      strikk
¨ elastisk midjebånd
¨ strikket, uten 

linning

¨ trikot
¨ nett
¨ kompresjon

Panty top

¨  Gluteal 
shaper
(kun mediven 550)

Designelementer mediven 550: ¨ Stars ¨ Ribs ¨ Pyramids
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medi
medi lager medisinske hjelpemidler for mange ulike 
lidelser og livssituasjoner. I tillegg til å være en 
produsent, tar vi også hånd om vår egen forskning og 
utvikling, teknologi, produksjon og markedsføring 
internt. Vi holder alltid fokus på markedet, dets krav og 
endringer, samt medis visjon.
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medi – vi tenker kompresjon
medi har et gjennomgående fokus på kompresjon hele veien fram til 
sluttbruker. Du kan stole på produkter fra medi. De produseres med maksimal 
brukerkomfort som garanti for best mulig suksess i behandlingen.  

medi jobber med kompresjon innenfor mange felt og våre kataloger er derfor relatert 
til indikasjoner. På den måten blir det enkelt for deg å finne riktig produkt for de mange 
ulike indikasjoner og situasjoner. Under finner du en kort forklaring på tilgjengelig 
litteratur.

Forebygging og behandling av venøse sykdommer
mediven kompresjonsstrømper utgjør grunnbehandlingen 
for pasienter med venøse plager. Finn ut mer om om de 
utallige modeller og varianter av mediven-og circaid 
produkter for venøse sykdommer. 
Art. no.: 97D67 

Lymfatiske sykdommer
Flatstrikkede kompresjonsstrømper brukes til lip-og 
lymfødem. De hjelper til å holde ødemet inne etter 
behandling, og optimaliserer videre resultater. medi tilbyr 
mediven-og circaid kvaliteter med ulike funksjonelle 
egenskaper, alt etter de respektive indikasjoner og 
pasientens behov.
Art. no.: 97D66

Sårbehandling
Med mediven ulcer kit og circaid juxtacures tilbyr medi to 
innovative produkter for effektiv behandling av akutte 
leggsår. For forebygging av tilbakefall har medi flere 
løsninger til hver enkelt pasient.
Art. no.: 97868

 

Klinisk kompresjon i sykehus
Uttrykket Klinisk kompresjon innebærer langt mer enn bare 
tromboseprofylakse i sykehus. Lær mer om de mange 
bruksområdene til våre ulike sykehusprodukter, basert på 
medi's 40 år lange erfaring innen Klinisk kompresjon.
Art. no.: 99580 
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Vi har den  
direkte forbindelsen
Å kommunisere. Å samarbeide. Å være der for 
hverandre. Dette er krav som medis serviceteam 
respekterer og tar på alvor.

Derfor tilbyr vårt kontor ikke bare erfarne medarbei-
dere, men også toppmoderne kommunikasjonssy-
stemer og logistikk. 
 
JIT ( just-in-time): innen veiledning, service, bestilling og 
levering. 
Vi er alltid her for deg.  
Dette er ditt eksportserviceteam hos medi. 
 
Telefonnummer   
for veiledning, bestilling og  problemløsninger  

Administrasjon 
Telefon: +52 84 45 00 
Faks: +52 84 45 09 

Du kan besøke vår webside:  www.medinorway.no 
eller kontakte oss på e-post:   post@medinorway.no 
eller bestille på e-post:   post@medinorway.no  
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70
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24
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60
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62 Hjelpemidler for på- og   
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38
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44 mediven forte
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52  mediven 550 ben
56 circaid juxtalite
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Kvalitetssertifikater
Som produsent av medisinske produkter er medi 
svært bevisst på kvalitet. Produkt- og 
systemsertifikater dokumenterer at alle 
lovpålagte krav er innfridd.

CE-merke 
medis medisinske produkter oppfyller alle krav i
EU-direktiv 93 / 42 / EØS og den tyske loven om
medisinske utstyr. I henhold til forskriftene har
våre produkter gjennomgått en 
vurderingsprosedyre som godkjenner produktene
for CE-merking. CE-merket fungerer som et slags
“pass for industrielle produkter”, da det garanterer
fri handel innen EØS.

Kvalitetsmerke 
Våre medisinske kompresjonsstrømper sjekkes jevnlig
av Hohenstein-forskningsinstituttet i henhold til
kvalitets- og testingsforskriftene i RAL-GZ 387.  
Kvalitetsmerket er trykket på emballasjen som
bekreftelse på at produktene våre overholder 
kvalitetskravene. 

Kvalitetssegl fra tekstilindustrien 
Alle kompresjonsstrømper og -plagg (rund- eller
flatstrikkede) samt antitrombosestrømper og
støtteprodukter undersøkes regelmessig og vurderes i
henhold til strenge krav fra uavhengige testsentre
med henblikk på giftige stoffer som kan være 
helseskadelige. Oeko-Tex Standard 100-sertifikatet
garanterer at kvalitetstesting for helsevern har blitt
gjennomført og godkjent. 

DIN EN ISO 9001 : 2000 / DIN EN 13485 
medi Bayreuth vedlikeholder systemet for 
kvalitetsstyring i henhold til DIN EN ISO 9001 : 2000
and DIN EN 13485. Siden 1996 har vi kunnet vise vår
ISO 100-status til kunder via et sertifikat. Fra da av
har medi benyttet mulighetene dette gir til å 
kontinuerlig forbedre divisjonene Flebologi, 
Ortopediteknikk, Proteseteknikk og Sykehus for å
iverksette tryggere og mer effektive prosesser og
prosedyrer. For oss er kundetilfredsstillelse en
avgjørende måleenhet for kvalitet.

Hohenstein-testapparat – HOSY 
Trykk er den viktigste egenskapen for en medisinsk
kompresjonsstrømpe. 
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Ikke bare en 
produsent
medi lager medisinske hjelpemidler for mange 
ulike lidelser og livssituasjoner. Vi anser oss ikke  
bare som en produsent, men tar også hånd om 
vår egen forskning og utvikling, teknologi, 
produksjon og markedsføring internt. Vi holder 
alltid fokus på markedet og dets krav og 
endringer, samt medis visjon.

Innenfor de fire divisjonene Flebologi, Ortopedi,
Proteseteknikk og Sykehus tilbyr medi produkter
fra familiemerkene mediven, mediortho og 
medipro. Disse produktene brukes og distribueres
av medisinske utstyrsforretninger, sykehus og
klinikker, legepraksiser og terapeuter. Dette er
spesialister som vet hvilke hjelpemidler de ulike
brukerne trenger for å forbedre sin livskvalitet.

Vårt produktutvalg inneholder hovedsaklig 
medisinske kompresjonsstrømper for folk med
venelidelser, lipødem og lymfødem, skinner og
støtteutstyr for konservativ og postoperativ
behandling av ortopediske skader og sykdommer,
antitrombosestrømper for bruk etter operasjoner,
kompresjonssplagg for bruk etter plastisk og
kosmetisk kirurgi samt ulike hjelpemidler for
støtte-og behandlings produkter.

Vi støtter og følger opp våre partnere i salg av våre
produkter, og har utviklet smarte løsninger og
tjenester for dette formål.
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Sårbehandling, et konsept  
for best mulig compliance

Sårbehandling

circaid® juxtacures® 
mediven ulcer kit®

Fase 1

Sårbehandling

Sårbehandling
Behandling av underliggende sykdom er avgjørende for at et kronisk sår skal gro. 
Kompresjonsbehandling er en vesentlig del av sårbehandlingen.
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I feel better.Forebygging av  
tilbakevendende sår

Elastiske kompresjonsplagg
Inelastiske kompresjonsbandasjer 

mediven®  
rundstrikkede kompresjonsplagg 
(i henhold til indikasjon)

mediven®  
flatstrikkede kompresjonsplagg
(i henhold til indikasjon)

Fase 2

Forebygging av tilbakevendende sår

Forebygging av tilbakevendende sår
Etter en vellykket sårbehandling, er det svært viktig å sørge for at såret ikke kommer tilbake. Pasienten må 
derfor bruke kompresjonsbehandling som forebygging av tilbakevendende sår.

circaid®  
inelastisk kompresjonsbandasje 
(i henhold til indikasjon)
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mediven®

elastisk kompresjon
Kompresjonsstrømpen er den ideelle start på en sunn 
tilværelse for dine vener. Den utgjør  
grunnbehandlingen for pasienter med venelidelser. 
Sammen med en sunn livsstil og økt bevissthet på 
venene dine kan det bremse opp utviklingen av 
venesykdommer, eller til og med stoppe dem helt.  
Du vil snart merke at mediven kompresjonsstrømper 
er bra for deg og ditt velvære, samt at den er med på å 
forbedre din livskvalitet.

m
ed

i s
år

be
ha

nd
lin

gs
-k

on
se

pt



14 • mediven • medi produktkatalog



medi produktkatalog • mediven • 15

Det er mange gode grunner  
for å velge mediven®.
Karakteristiske fordeler ved produktene.


Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Variety

Produkter med dybdevirkning for 
at du skal føle deg vel. 
medi Kompresjon er kjennetegnet på 
høyteknologiske produkter fra medi, 
til medisinsk bruk, fritidsbruk og 
sportsbruk. medi har over seks tiår 
med erfaring innen forskning og 
utvikling av kompresjonsprodukter 
– produsert i Tyskland. 

Clima Comfort
Reduserer svetting og forhindrer at 
huden tørker ut. Dette oppnås 
gjennom patentert strikketeknikk som 
sørger for hurtig transport av varme 
og fuktighet. Slik kan temperaturen 
reduseres gjennom hele strømpen.*

*   Nå vitenskapelig testet (Institut Francais du textile et de 
l'habillement (IFTH), Clima Comfort Test, Villeneuve-d'Ascq, 
2010).

Clima Fresh
Teknologien som er integrert i medis 
high-tech garn gir en friskhet som 
varer hele dagen. Clima Fresh 
forhindrer at bakterier og andre 
mikroorganismer koloniseres i 
materialet og forårsaker ubehagelig 
lukt. Denne effekten kan ikke vaskes 
ut.

Perfect Fit
Ordningen med 7 og 10 størrelser gir 
en presis tilpasning: Våre standard 
størrelser tilbyr en nøyaktig 
trykkprofil. Et bredt utvalg av 
størrelser sikrer optimal medisinsk 
pleie. 

Variety
Spesifikk behandling for personlige 
behov: Individuelt målsydde plagg 
for alvorlige indikasjoner, uvanlige 
former eller spesielle karakeristika 

Anatomiske, skrå kanter som 
standard (distal og proksimal)
Uhindret lymfatisk drenasje uten 
sirkulær stase for optimal passform 
og bedre feste.

Tekstilgaranti
• Garantert lavallergen og lateksfri  

 
 
 
 
 
 
 

Vask og stell
• Vask kompresjonsstrømpen daglig.
• mediven-kompresjonsstrømper kan 

vaskes i maskin på 40 °C med 
finvask-programmet.

• Bruk vaskepulver uten blekemiddel. 
Ikke bruk tøymykner, da dette kan 
tette til porene og gjøre fibrene 
matte.

• Legg aldri kompresjonsstrømper til 
tørk i solen eller på ovner.

• De fleste mediven-modeller kan 
tørkes i tørketrommel på skånsom-
programmet.

• Ikke stryk, rens eller vask 
kompresjonsstrømper med klor.

• Bruk mediven-vaskenett for å vaske 
kompresjonsstrømper spesielt pent.

Anatomic Fit
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circaid® 

inelastisk kompresjon
Inelastiske og justerbare kompresjonsplagg for 
behandling av lymfatiske sykdommer.

circaid produktene gjør det mulig for pasienten å 
engasjere seg tidligere i behandlingen av lymfatiske 
sykdommer, samt at de gir økt compliance i forhold til  
kompresjonsbehandlingen.

circaid produkter er:
• Kostnadseffektive i forhold til bandasjer
• Tidsbesparende sammenliknet med bandasjer
• Tryggere og enklere behandling sammenliknet med 

bandasjer: ingen rynker eller kompliserte 
bandasjeringsteknikker.

• Bedre løsning for pasientene: mulighet for å mestre selv 
gir økt compliance.

m
ed

i s
år

be
ha

nd
lin

gs
-k

on
se

pt



18 • circaid • medi produktkatalog



medi produktkatalog • circaid • 19

Kompresjonsbehandling  
for spesialister 
medi kan tilby et omfattende utvalg av kompresjonsplagg for 
alle individuelle behov. 

Rekken av inelastiske circaid produkter er alternativer til 
kortelastiske bandasjer og flerlags bandasjesystemer. circaid 
produktene garanterer et konstant kompresjonsnivå og er enkle å ta 
på og av. Muligheten til hele tiden å kunne etterstramme 
bandasjen, gjør at det opprettholdes et konstant trykk som 
reduserer omfanget av benet. Dette er ikke mulig ved tradisjonell 
bandasjering uten å måtte ta av alle lagene. circaid plaggene 
fremmer selvhjulpenhet som igjen kan gi pasienten økt compliance 
og dermed bidra til en bedret livskvalitet.

Inspirert av naturen.

Sjiraffer har et venøst trykk på mer enn 250 mmHg ved anklene, tre 
ganger mer enn mennesker. Likevel har ikke sjiraffer lymfødem 
eller venøse sykdommer. Svaret ligger i huden: sjiraffens hud er 
inelastisk, det vil si at den ikke strekkes. Derfor får ikke sjiraffer 
lymfødem eller venøse lidelser selv om de står på bena 24 timer i 
døgnet. circaid har tatt dette konseptet inn i sine produkter for å 
lage løsninger som gir pasienten økt compliance og en bedret 
livskvalitet. Kona til circaids oppfinner hadde vært plaget av 
lymfødem i mange år uten å finne en vellykket behandling. Når 
hennes mann, som var ingeniør og oppfinner, så hvor vondt hun 
hadde det, skjønte han at han måtte finne en løsning. Resultatet 
var den første circaid bandasjen for ben (forkortelse for circulation 
aid) inspirert av sjiraffens inelastiske hud. Oppfinnelsen brakte 
hans kone tilbake på bena og hun gjenopptok et normalt og aktivt 
liv. Denne kjerneteknologien har fulgt utviklingen av circaid 
produktene.
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Built-In-Pressure® system 
Bestemmer og kontrollerer et 
korrekt behandlingstrykk.

Breathe-O-Prene® 
Pustende, fleksibelt og 
behagelig materiale for best 
mulig brukerkomfort.

Juxtaposed band system  
Sikrer en perfekt tilpasning ved 
at stroppene justeres 
individuelt, mens bandasjen 
sitter på benet.

Variety 
Bredt sortiment av modeller og 
størrelser.

Easy handling  
Enkel av-og påtaking gjør 
pasienten mer deltagende i 
behandlingen. 
 

Inelastic  
Inelastisk kjerneteknologi som 
finnes i alle circaidprodukter. 
Basert på sjiraffens inelastiske 
hud. 
 

Meget god hudtoleranse som 
egner seg for daglig bruk.
• Inneholder ikke bomull eller 

latex

circaid® 
produktfordeler
Oversikt over kjennetegn / egenskaper
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circaid®  
Built-In-Pressure®  
system (BPS) 
patentert teknologi*

circaid inelastiske kompresjonsplagg er utformet slik 
at de kan strammes innenfor et nøyaktig trykkområde, 
med gradert avtagende kompresjon fra ankel og 
oppover benet.

Et brukervennlig design med målekort som gjør pasienten 
istand til å oppnå og vedlikeholde den nødvendige 
kompresjonen som skal til for å behandle en kronisk venøs 
lidelse. 

Med circaid målekort (Built-In-Pressure system BPS) kan 
pasienten stramme til anbefalt trykk mens bandasjen settes 
på og etterjustere trykket utover dagen, etter behov. Det blir 
da mulig å opprettholde korrekt trykk gjennom hele den 
tiden bandasjen sitter på. Samtidig er det svært enkelt å 
sjekke hvordan trykket til enhver tid er.

*  patentert i USA
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Viktig informasjon: Valg av kompresjonsplagg og kompresjonsklasse er legens ansvar.  Avgjørelsen er høyst avhengig av hver                  pasients individuelle behov. Derfor er enkelte anbefalinger merket med en sirkel istedenfor en prikk.

circaid  
juxtacures

mediven  
ulcer kit

mediven  
plus

mediven  
forte

mediven  
mondi

mediven  
550 ben

circaid  
juxtalite

Inelastisk 
kompresjonsbandas-
je for behandling av 
leggsår med moderat 
til sterk tendens til 
hevelse

To lag elastiske 
strømper for 
behandling av 
leggsår med lett til 
moderat tendens til 
hevelse

Slitesterkt materiale 
for han og henne

Den sterkeste 
rundstrikkede 
modellen

Komfortabel og 
effektiv flatstrikket 
kompresjonsstrømpe 
for ødemer opp til 
stadie 2

Flatstrikket 
kompresjonsstrømpe 
med høyest stabilitet 
og utallige 
variasjoner, for 
ødemer opp til  
stadie 3

Inelastisk 
kompresjonsplagg 
for de som ikke kan 
bruke medisinske 
kompresjonsstrøm-
per eller har andre 
tilleggssykdommer 

Tilgjengelige kompresjonsklasser (KKL), RAL* 20 – 50 mmHg 40 mmHg 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 4 20 – 50 mmHg
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Klassifikasjon 
ved Widmer

Klassifikasjon ved CEAP1 Diagnoser Målet med kompresjon Behandling av aktive leggsår Forebygge tilbakefall

C0 Ingen synlige eller følbare tegn på venøs sykdom Forebygge hevelse, trette og 
tunge ben, spenning og smerte

C1 Telangiektasier eller retikulære vener
Forebygge hevelse, trette og 
tunge ben, spenning og  
smerte

● ●

CVI I C2 Variser med diameter 3 mm eller mer, til forskjell fra 
retikulære vener

Forebygge hevelse, trette og 
tunge ben, spenning og  
smerte

○ ● ○ ● ○ ●

CVI I C3 Ødem Reduksjon av ødem ○ ● ● ○ ● ● ● ● ●

CVI II C4

a) b)

Forandringer i hud og subcutant vev på grunn av 
kronisk venøs sykdom, delt i to undergrupper for 
lettere å definere alvorlighetsgraden av den venøse 
lidelsen
a) Pigmentering og eksem

Forebygge utvikling av sår ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ●

b) Lipodermatosklerose eller Atrophie blanche ● ● ○ ● ○ ● ○ ●

CVI IIIa C5 Venøst leggsår som har grodd Forebygge nytt sår ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ●

CVI IIIb C6 Aktivt venøst leggsår Behandling av såret  
smertelindring ● ●

Optimal behandling med medi
Våre medisinske kompresjonsstrømper blir jevnlig kontrollert ved Hohenstein Forskningsinstitutt i 
henhold til kvalitet- og testingsforskrifter i RAL-GZ 387. 

*  CCL 1 = 18 – 21 mmHg 
CCL 2  =  23 – 32 mmHg 
CCL 3  =  34 – 46 mmHg 
CCL 4  = over 49 mmHg

●  anbefalt kompresjonsklasse
○  også tilgjengelig kompresjonsklasse

1CEAP = Clinical Etiology Anatomy Pathophysiology
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Viktig informasjon: Valg av kompresjonsplagg og kompresjonsklasse er legens ansvar.  Avgjørelsen er høyst avhengig av hver                  pasients individuelle behov. Derfor er enkelte anbefalinger merket med en sirkel istedenfor en prikk.

circaid  
juxtacures

mediven  
ulcer kit

mediven  
plus

mediven  
forte

mediven  
mondi

mediven  
550 ben

circaid  
juxtalite

Inelastisk 
kompresjonsbandas-
je for behandling av 
leggsår med moderat 
til sterk tendens til 
hevelse

To lag elastiske 
strømper for 
behandling av 
leggsår med lett til 
moderat tendens til 
hevelse

Slitesterkt materiale 
for han og henne

Den sterkeste 
rundstrikkede 
modellen

Komfortabel og 
effektiv flatstrikket 
kompresjonsstrømpe 
for ødemer opp til 
stadie 2

Flatstrikket 
kompresjonsstrømpe 
med høyest stabilitet 
og utallige 
variasjoner, for 
ødemer opp til  
stadie 3

Inelastisk 
kompresjonsplagg 
for de som ikke kan 
bruke medisinske 
kompresjonsstrøm-
per eller har andre 
tilleggssykdommer 

Tilgjengelige kompresjonsklasser (KKL), RAL* 20 – 50 mmHg 40 mmHg 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 4 20 – 50 mmHg
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Klassifikasjon 
ved Widmer

Klassifikasjon ved CEAP1 Diagnoser Målet med kompresjon Behandling av aktive leggsår Forebygge tilbakefall

C0 Ingen synlige eller følbare tegn på venøs sykdom Forebygge hevelse, trette og 
tunge ben, spenning og smerte

C1 Telangiektasier eller retikulære vener
Forebygge hevelse, trette og 
tunge ben, spenning og  
smerte

● ●

CVI I C2 Variser med diameter 3 mm eller mer, til forskjell fra 
retikulære vener

Forebygge hevelse, trette og 
tunge ben, spenning og  
smerte

○ ● ○ ● ○ ●

CVI I C3 Ødem Reduksjon av ødem ○ ● ● ○ ● ● ● ● ●

CVI II C4

a) b)

Forandringer i hud og subcutant vev på grunn av 
kronisk venøs sykdom, delt i to undergrupper for 
lettere å definere alvorlighetsgraden av den venøse 
lidelsen
a) Pigmentering og eksem

Forebygge utvikling av sår ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ●

b) Lipodermatosklerose eller Atrophie blanche ● ● ○ ● ○ ● ○ ●

CVI IIIa C5 Venøst leggsår som har grodd Forebygge nytt sår ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ●

CVI IIIb C6 Aktivt venøst leggsår Behandling av såret  
smertelindring ● ●
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Behandling av aktive 
leggsår
mediven ulcer kit og circaid juxtacures gjør det 
mulig for pasienten å engasjere seg tidligere i 
behandlingen av leggsår og gir økt compliance med 
kompresjonsbehandlingen.
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Sårbehandling med medi
En effektiv måte å behandle venøse leggsår

Vask og stell av såret, 
sårkanter og omkringliggende 
hud.

Kompresjon til behandling av kronisk venøs 
insuffisiens. 

UCS™ Debridement circaid® juxtacures®, mediven ulcer kit®

Behandling av primær sykdomDebridering av 
såret
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Kompresjon for å opprettholde en vellykket 
behandling.

mediven® Rund- og flatstrikk

Forebygging av tilbakefall I feel better.
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Debridering av sår
UCS Debridement – et innovativt system for 
debridering av sår som gjør det mulig å rengjøre sår, 
sårkanter og huden rundt såret på en smertefri måte.

 Egenskaper:
• Rensemiddelet med Poloxamer hjelper til å bryte ned 

biofilm, forebygger hudinfeksjon og bekjemper 
mikrober1

• Rensemiddelet er skånsomt for cellene og komplett 
biokompatibelt. Skader ikke granulasjonsvev

• Bidrar til å skape et optimalt miljø for cellene som letter 
dannelsen av nye celler og veksten av disse

• Renser åpne sår og irritert hud uten å skade hudens 
immunsystem

• Reduserer inflammasjon og bidrar til regenerering av 
skadede proteiner2

• Sårområdet holder seg fuktig og elastisk og støtter 
dermed sårtilhelningen2

• Ingen mekanisk skade av sårvev

Fordeler:
• Klar til bruk
• Meget effektiv debridering, i de fleste tilfeller smertefritt 

for pasienten
• Kan kombineres med alle moderne sårbandasjer

Bruk:
• Åpne pakken og ta kluten ut
• Rens såret i henhold til sårets tilstand:  

- Legg kluten over det området som skal behandles, slik  
 at væsken kan trekke inn i huden, eller vri kluten over  
 såret, slik at væsken renner inn i såret,  
- Eller tørk ganske enkelt over sårflaten

• Kluten kan brukes på begge sider

UCS Debridement

Studier

1  Downe, A.: How wound cleansing and debriding aids 
management and healing, Journal of Community 
Nursing, 2014 Vol. 28 Nr. 4, S. 33 - 37.

2  Palumbo, F. P., et al.: A new ulcer cleansing system in 
the management of „non-healing“ ulcers in elderly, 
Poster Presentation Tissue Viability  Society, 
Kettering 2013.

Artikkel Artikelnummer

1 Eske med 10 Kluter 8972011

1 Eske med 30 Kluter 8972019
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circaid® juxtacures®

Kompresjonssystem for tilheling av leggsår.

Indikasjoner
• CEAP C6 
• Aktive leggsår med moderate til alvorlige ødemer

Produktegenskaper
• Garantert kompresjonsprofil
• Inelastisk materiale gir høyt arbeidstrykk
• Stroppene kan justeres individuelt mens plagget 

sitter på benet
• Justerbart system for omkretsstørrelser, 3 lengder 

som dekker alle pasientstørrelser
• Mulighet for å redusere bandasjens omkrets etter 

hvert som hevelsen avtar
• Antilukt- og antimikrobielt tekstil
• Lateksfritt og hudvennlig
• Opprettholder kompresjonen med et definert 

trykk i mmHg, opp til 24 timer i døgnet hvis 
påkrevet

Fordeler for pasienten
• Fremmer pasientens compliance: bedre og 

raskere tilheling sammenliknet med bandasjer
• Fremmer muligheten for å klare seg selv: kan 

enkelt justeres på stedet
• Fremmer pasientens deltagelse i behandlingen: 

lett å ta av og på
• Forbedrer hygienen
• Fremmer en bedre livskvalitet: normal 

bevegelighet i ankelleddet, enklere å få på sko og 
være i aktivitet

Fordeler for helsepersonell
• Tar kortere tid å legge på, sammenliknet med 

bandasjer
• Kostnadseffektiv løsning, sammenliknet med 

bandasjer (mindre materiell, mindre tid)
• Krever minimal pasientopplæring

Varianter
• Tilgjengelig i 3 lengder (kort, standard og lang)

Justerbar kompresjon

20 – 50 mmHg
Produktfordeler

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Farger

Tilgjengelig i følgende farger:

S = Standard

S 

Beige
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circaid juxtacures

circaid juxtacures med BPS-kort for trykk-
kontroll

circaid® juxtacures®

Kompresjonssystem for tilheling av leggsår.

Inkludert i bestillingen
• 1 inelastisk, justerbar kompresjonsbandasje
• 6 små borrelåser for ekstra feste
• 1 par circaid understrømper i bomull/lycra 

materiale
• 1 par ankelsokker i kompresjonsklasse 2
• 1 circaid kort for kontroll av trykk  

(Built-In-Pressure system, BPS) 
• 1 papirmålebånd 

Hvordan finne riktig 
lengde

4 enkle trinn

Mål lengden fra gulv – 
knehase

Mål omkretsen
cB, cC

Fest den 
løse delen

Klipp bort 
overflødig 
materiale

Fest på 
benet

cC

cB

l  gulv –  
knehase
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Måleskjema

l  gulv –  
knehase

Bandasjens lenge i cm

Kort Standard  Lang

l  B – D 28 33 38

Størrelser målt i cm

l  gulv – knehase < 44 44 – 49 > 49

Minimum og maksimum omkretsmål i cm

Minimum Maksimum

c B  19 42

c C 25 64

Omkrets i cm

Justerbar bandasje som klippes i henhold til pasientens omkretsmål

Alle plagg har Built-In-Pressure system (BPS)

circaid juxtacures

Typer AD AD AD

Kort Standard Lang

Artikkelnr. JU42709 JU42N09 JU42009

circaid® ekstra 
kompresjonsbånd  
for fot
Ekstra bandasje / bånd, kan velges ved behov for 
ytterligere kompresjon. 

Produktegenskaper
• Gir ekstra kompresjon over vrist, forfot og rundt 

malleoler
• Brukes i kombinasjon med circaid ankelsokk i 

kompresjonsklasse 2
• Kan justeres og klippes til de fleste føtter
• Tilgjengelig i størrelse standard og large

circaid ekstra kompresjon for fot  
(pac band)

Omkrets i cm

Standard Large

c B 19 – 27 25 – 50

c H 19 – 36 22 – 41

Artikkelnr. JU5P001 JU5P002

Måleskjema

c B
c H
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mediven ulcer kit® 
Konsept for behandling av venøse leggsår.

Indikasjoner
• CEAP C5 – C6
• Aktive leggsår med lett til moderat hevelse

Fordeler for helsepersonell
• Innovativt konsept som består av to 

strømper (mediven ulcer og mediven ulcer 
plus) som brukes utenpå hverandre

• mediven ulcer med 20 mmHg ved ankelen 
kan brukes 24 timer i døgnet og har også en 
terapeutisk effekt gjennom natten

• mediven ulcer plus også med 20 mmHg ved 
ankelen forsterker kompresjonen på dagtid

• Lett og effektiv bruk av strømpesettet
• Fargekoding ved ankel gir enkel og korrekt 

plassering av strømpen
• Inspeksjonsåpning under sålen for enkel 

visuell inspeksjon
• Optimal hygiene ivaretas på grunn av et 

unikt materiale med antibakteriell effekt 

Fordeler for pasienten
• Terapeutisk effekt om natten da inner-

strømpen brukes 24 timer i døgnet
• Rask og effektiv bedring av indikasjonen
• Spesiell strikketeknikk – med antibakteri-

ell effekt som hindrer luktdannelse og 
som ikke kan vaskes ut

• Myk og behagelig kant oppe som ikke 
strammer 

Andre fordeler
• Mindre omfangsrik enn bandasjer og 

dermed lettere å få på sko
• Kan vaskes i maskin på 40 grader

Kompresjon

40 mmHg
Produktfordeler*

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Disse egenskapene gjelder kun 
for mediven ulcer plus

Farger

Tilgjengelig i følgende farger:

S = Standard

Perfect FitClima Fresh

S 

Beige

Clima Comfort
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Åpning for undersøkelse 
Åpningen under foten til mediven 
ulcer kit er først og fremst for 
pasientens sikkerhet. Sirkulasjonen 
kan undersøkes til enhver tid, og gjør 
hygiene mellom tærne enklere. 
 
 
 

Mykt kant oppe på knestrømpen 
Det myke båndet oppe langs kanten 
gir et sikkert feste uten at det blir for 
stramt.  
 
 
 
 

Vrist- / hælregionen 
Den strikkede fargemerkingen i vrist- / 
hælregionen viser nøyaktig plassering 
av hælen. Sammen med et fargekodet 
størrelsesmålebånd gir dette en rask 
og pålitelig måte å finne riktig 
strømpestørrelse på. Samtidig er 
hælen formet for å gi optimal 
trykkreduksjon.

mediven ulcer kit® 
Konsept for behandling av venøse leggsår.
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Størrelse Benmål (i cm) Fargekode

Ankel
cB

Tykklegg 
cC

Under kne 
cD

Hæl

I 18 – 20 28 – 34 27 – 33 rosa

II 20 – 22 30 – 37 29 – 36 blå

III 22 – 24 33 – 40 32 – 39 gul

IV 24 – 26 35 – 43 34 – 42 rød

V 26 – 28 37 – 46 36 – 45 grå

VI 28 – 30 39 – 49 38 – 48 grønn

VII 30 – 32 41 – 51 40 – 50 brun

mediven ulcer kit

Typer åpen tå AD AD pte.

kne kne, kort 

Artikkelnr. 3810001–7 3817001–7

Måleskjema

c D

c C

c B

Typer lukket tå AD AD pte.

kne kne, kort

Artikkelnr. 3810091–7 3817091–7
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Forebygging av 
tilbakefall
"Knestrømper med gradert avtagende kompresjon er 
anbefalt for å forebygge tilbakefall av venøse leggsår 
hos pasienter der såret har grodd."* 
medi kan tilby kompresjonsplagg i mange ulike typer 
og modeller som imøtekommer pasientens behov for 
compliance, samt korrekt medisinsk forebygging. 

* SIGN Guideline 120: Management of chronic venous 
leg ulcers, 2010
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Kompresjon

CCL 1, 2, 3
Produktfordeler

Strømpen du kan stole på hver 
dag.
 

 
 

 
 

 

Farger
Tilgjengelig i følgende farger:
S = Standard
M = Målsydd

Motefarger er tilgjengelige.

mediven plus®

Velprøvet og klassisk kompresjonsstrømpe for 
både kvinner og menn.

Fordeler for helsepersonell
• Pålitelig kompresjon til en stor målgruppe og til 

mange indikasjoner
• Passer til både kvinner og menn, er ikke 

gjennomsiktig og finnes i mange varianter
• Tilfredsstiller individuelle pasientbehov med et 

bredt sortiment, ideell også for sensitive og store lår

Fordeler for pasienten
• Pålitelig og god tilpasning rundt hæl og vrist, 

behagelig formet forfot og bred vrangbord under 
kneet

• Dekker dine pasienters allsidige behov
• Utmerket holdbarhet på grunn av slitesterkt 

materiale

Andre fordeler
• Maxi buksetopp som standard
• •Dermatologisk testet* og bevist å være komfortabel    

også for de som er utsatt for allergiske reaksjoner 
eller har sensitiv hud 

• Patentert Clima Fresh system og antibakteriell 
virkning i hele strømpen

• mediven plus har silikon toppbånd med nupper 
(TBb)

• Kan bestilles med kompresjon i buksetopp
• Hudvennlig og testet til Øko Tex Standard 100

* cf. Ben Ammar, F. (Dermscan): Clinical evaluation of the skin 
 compatibility of a medical device - application testing realized  
 under dermatological control, Tunis 2012 / 2013

Clima Comfort

Perfect Fit

Clima Fresh

Variety

S + M

Svart
S + M

Caramel
S + M

Beige
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mediven plus®

Velprøvet og klassisk kompresjonsstrømpe for 
både kvinner og menn.

Indikasjoner*

• Etter skleroterapi / kirurgi
• Trombose (dyp vene trombose, posttrombotisk 

syndrom) med hevelse
• Tromboseprofylakse for mobile pasienter
• Åreknuter under graviditet med moderat til alvorlig 

hevelse
• Venebetennelser (overfladisk tromboflebitt, varikøs 

flebitt) med lett til moderat hevelse
• Kronisk venøs insuffisiens, stadie 1 – 3 med lett til 

alvorlig hevelse / CEAP-klassifikasjon C1 til C5
• Primære og sekundære varicer med lett til alvorlig 

hevelse

* Valg av optimal kompresjonsstrømpe er avhengig  av indikasjon og pasientens 
individuelle behov.

Knestrømper

Forsterket hæl og såle

Maxi pantytopp (ekstra vidde i buksetoppen) 
finnes i standard størrelser
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Standard Typer

Standardstørrelser størrelse I – VII
Lengde normal og kort
Toppbånd normal og ekstra vid

Målsydd Tilgjengelig

Spesialmodeller Ekstra vidde på legg, gjelder AD i beige og svart. 
Ta kontakt for ytterligere informasjon.
AT kan fås med kompresjon i buksetopp

Avslutning proksimalt AD, trikot vrangbord
AF og AG, silikon toppbånd med nupper TBb

Skrittkile AT, størrelse I – III liten kile i skrittet
størrelse IV – VII smal skrittkile, opp til livet bak, 
maxi panty top
AT / U med lukket pantytop
AT / H med horisontal gylf  

Fot Med åpen eller lukket tå
En universell fotlengde, skostørrelse 36 – 43. 
Kan bestilles med ekstra fotlengde fra 1 – 7 cm.

Materialsammensetning

Elastane (EL) Polyamide (PA)

Klasse 1 25 % 75 % 

Klasse 2 31 % 69 %

Klasse 3 37 % 63 %

Vaskeanvisning

"Vask og bruk"        

Egnet for vaskemaskin og tørketrommel.

Typer ATE ATE pte. AT / U AT / U pte. CT BT

ettbens  
strømpebukse 

ettbens
strømpebukse, kort

strømpebukse
for gravide

strømpebukse
for gravide, kort

capri  
shorts

leggings

høyre venstre høyre venstre

Klasse 1 Artikkelnr. 4AE3x01–7 4AE2x01–7 4AV3x01–7 4AV2x01–7 4A20x01–7 4A27x01–7

målsydd målsyddKlasse 2 Artikkelnr. 4BE3x01–7 4BE2x01–7 4BV3x01–7 4BV2x01–7 4B20x01–7 4B27x01–7

Klasse 3 Artikkelnr. 4CE3x01–7 4CE2x01–7 4CV3x01–7 4CV2x01–7 4C20x01–7 4C27x01–7

mediven plus

Typer AD AD pte. AG / TBb AG / TBb pte. AT AT + maxi panty top AT pte.

kne kne, kort lår lår, kort strømpe-
bukse

strømpebukse med 
maxi panty top

strømpebukse,
kort

Klasse 1 Artikkelnr. 4A40x01–7 4A47x01–7 4A61x01–7 4A51x01–7 4A10x01–7 4AZ0x01–7  4A17x01–7

Klasse 2 Artikkelnr. 4B40x01–7 4B47x01–7 4B61x01–7 4B51x01–7 4B10x01–7 4BZ0x01–7  4B17x01–7

Klasse 3 Artikkelnr. 4C40x01–7 4C47x01–7 4C61x01–7 4C51x01–7 4C10x01–7 4CZ0x01–7  4C17x01–7

Typer ET AT / H AT / H pte. AG AG pte.

  

sykkel
shorts

strømpe-
bukse,
menn

strømpe-
bukse,
menn, kort

lår med hoftefeste lår med hoftefeste, kort

høyre venstre høyre venstre

Klasse 1 Artikkelnr.

målsydd 

4A30x01–7 4A37x01–7 4A63x01–7 4A62x01–7 4A53x01–7 4A52x01–7

Klasse 2 Artikkelnr. 4B30x01–7 4B37x01–7 4B63x01–7 4B62x01–7 4B53x01–7 4B52x01–7

Klasse 3 Artikkelnr. 4C30x01–7 4C37x01–7 4C63x01–7 4C62x01–7 4C53x01–7 4C52x01–7
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Kompresjon

CCL 2, 3
Produktfordeler

Den sterke strømpen for 
alvorlige indikasjoner. 

 
 
 
 
 

Farger
Tilgjengelig i følgende farger:
S = Standard
M = Målsydd

Motefarger er tilgjengelige. 

mediven®  
forte
Den sterkeste rundstrikkede modellen.

Fordeler for helsepersonell
• Trygg og sikker kompresjonsbehandling, også ved 

alvorlige indikasjoner

Fordeler for pasienten
• Maks trykkstabilitet og stivhet (høyt arbeidstrykk 

som virker i dybden)
• Svært slitesterkt og sømløst materiale med optimal 

brukerkomfort

Andre fordeler
• Myke og ekstra brede vrangborder gir god komfort
• Clima Fresh system og antibakteriell virkning i hele 

strømpen
• Hudvennlig – testet kvalitet i henhold til Øko-Tex 

Standard 100

Perfect Fit

Clima Fresh Variety

S + M

Svart
S + M

Svart
S + M

Caramel
S + M

Caramel
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mediven®  
forte
Den sterkeste rundstrikkede modellen.

Indikasjoner
• Blodpropp (dyp vene trombose, posttrombotisk 

syndrom) med moderat til stor hevelse
• Åreknuter under graviditet med moderate til stor 

hevelse
• Primære og sekundære åreknuter med moderat til 

alvorlig hevelse
• Venebetennelser (overfladisk tromboflebitt, varikøs 

flebitt) med stor hevelse
• Kronisk venøs insuffisiens stadium 1 – 3 med 

moderat til alvorlig hevelse / CEAP klassifikasjon C2 
til C5.

• Lipødem, stadium 1
• Lymfødem, stadium 1

Knestrømpe (AD) med åpen tå

Lårstrømpe (AG) med åpen tå

Åpen tå – detalj
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Standard Typer

Standardstørrelser Størrelse I – VII
Lengde normal og kort
Toppbånd normal og ekstra vid

Målsydd Tilgjengelig

Spesialmodeller Ekstra vidde på legg. Ta kontakt for ytterligere 
informasjon

Avslutning proksimalt AD, trikot vrangbord
AF og AG, trikot vrangbord eller 
silikon toppbånd med nupper TBb

Skrittkile AT, størrelse I – III liten kile i skrittet
størrelse IV – VII smal skrittkile, opp til livet bak, 
maxi panty top
AT / U med lukket pantytop
AT / H med horisontal gylf

Fot Åpen tå
Valg av 2 fotlengder:
Kort fot, skostørrelse 36 – 38,
normal fot, skostørrelse 38 – 43.
Kan bestilles med ekstra fotlengde fra 1 – 7 cm.

Materialsammensetning

Elastane (EL) Polyamide (PA)

Klasse 1 21 % 79 % 

Klasse 2 26 % 74 %

Vaskeanvisning

"Vask og bruk"       

Egnet for vaskemaskin og tørketrommel.

mediven forte

Typer AD AD pte. AG / NoB AG pte. / NoB AG AG pte.

kne kne, kort lår lår, kort lår med hoftefeste lår med hoftefeste, kort

høyre venstre høyre venstre 

Klasse 2 Artikkelnr. F240x01–7 F247x01–7 F261x01–7 F251x01–7 F263x01–7 F262x01–7 F253x01–7 F252x01–7

Klasse 3 Artikkelnr. F340x01–7 F347x01–7 F361x01–7 F351x01–7 F363x01–7 F362x01–7 F353x01–7 F352x01–7

Typer AT ATE AT pte. AT / U BT CT ET AT / H AT / H pte.

strømpe-
bukse 

ettbens 
strømpe-
bukse

strømpe-
bukse,
kort

strømpe-
bukse
for 
gravide

leggings capri 
shorts

sykkel
shorts

strøm-
pe-
bukse,
menn

strømpe-
bukse,
menn, kort

Klasse 2 Artikkelnr. F210x01–7
målsydd

F217x01–7
målsydd målsydd målsydd målsydd målsydd målsydd

Klasse 3 Artikkelnr. F310x01–7 F317x01–7
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mediven mondi®

Behagelig og effektiv – for ødem inntil stadium 2.

Indikasjoner
• Primært og sekundært lymfødem stadie 1 og 2
• Lipødem stadie 1 og 2
• Post-operativt og post-traumatisk ødem
• Alvorlige venøse lidelser med ødem
• Keloidbehandling, for eksempel etter brannskade 

Bindevevets tilstand
Anbefalt for normalt til fast bindevev.

Egenskaper 
• Tilgjengelig med sølv i enkelte seksjoner:
 -  Y-C, Y-D, Y-G
 -  Antibakteriell effekt for pasienter med for eksempel     
     kroniske sår, atopisk dermatitt.
 -  Velg aktuell seksjon for effektiv og økonomisk bruk.
•  Tettsittende og myk mot huden, behagelig i bruk
• Mange kombinasjonsmuligheter og ekstra detaljer.
• Moteriktig utvalg: fire standardfarger og seks 

trendfarger

Kompresjon

CCL 1, 2, 3  
Produktfordeler

 
 
 
 

 
 
 
 

Farger

Tilgjengelig i følgende farger:

S = Standard
M = Målsydd

Clima FreshClima Comfort

VarietyPerfect Fit

Anatomic Fit

Standard Farger

Trendfarger

Leveringstid for trendfarger, 
opp til 10 arbeidsdager.

M

medi  
Magenta

M

Antrasitt
M

Marineblå

M

Sand
M

Svart
S + M

Caramel

M

Aqua

M

Cashmere

M

Moss- 
green

M

Cherry-
red
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Omkrets i cm

Standard-
størrelser

cG med 
toppbånd

cG cF cE cD cC cB1 cB cY cA

I 44 – 47 44 – 53 40 – 47 30 – 37 28 – 33 29 – 34 24 – 26 18 – 20 28 – 30 18 – 21

II 46 – 50 46 – 57 42 – 51 33 – 40 30 – 35 31 – 36 26 – 28 20 – 22 29 – 32 20 – 23

III 50 – 54 50 – 61 45 – 55 36 – 42 32 – 37 33 – 38 28 – 31 22 – 24 31 – 34 22 – 25

IV 53 – 58 53 – 65 48 – 58 38 – 44 34 – 39 35 – 40 30 – 33 24 – 26 33 – 36 24 – 27

V 56 – 61 56 – 70 51 – 62 40 – 46 36 – 41 37 – 42 32 – 35 26 – 28 34 – 38 26 – 29

VI 60 – 65 60 – 74 54 – 67 42 – 48 38 – 43 39 – 44 34 – 37 28 – 30 36 – 40 28 – 31

VII 64 – 70 64 – 80 58 – 72 44 – 50 40 – 45 41 – 46 36 – 39 30 – 32 37 – 41 30 – 33

Lengdemål i cm

AD standard 38 – 43 AG standard 72 – 83

AD kort 33 – 37 AG kort 62 – 71

cY
cA

cB

cC

cD

cE

cF

cG

cB1

l = lengdemål
c = omkretser

mediven mondi®  
standard størrelser

mediven mondi standard størrelser - lages på bestilling

Typer AD AD pte. AG / PrB AG pte. / PrB

kne kne, kort lår med toppbånd lår med toppbånd, kort

Artikkelnr. C240701–7 C247701–7 C26P701–7 C25P701–7

CCL 2

Lengde 2 lengder for AD / kne og AG / lår

Fot Åpen tå rett avslutning

Toppbånd Profile toppbånd

Standardstørrelser I – VII

Farger Caramel

lD

lG

Knestrømpe med åpen tå
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Materialkomposisjon

Elastane (EL) Polyamide (PA)

Klasse 1 22 % 78 % 

Klasse 2 24 % 76 % 

Klasse 3 28 % 72 %

 Standard detaljer

Avslutning proksimalt Skrå avslutning på alle strømpetyper

På strømpebukser Skrå avslutning på låret og linning med regulerbar 
strikk

Skrittkile Skrittkile menn:  ATH,  ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH  
uten kompresjon foran i buksetopp:  ATU, ATEU, 
FTU, ETU, CTU, BTU  

Fot Skrå avslutning, åpen fot

mediven mondi – målsydde typer

AD AF AG AT  / ATH  / ATU ATE / ATEH BT / BTH
B1T / B1TH
CT / CTH

ET / ETH
FT / FTH

venstre
høyre

kan fås
med
belte

Strømpebukse for gravide Lårstrømpe med åpen tå Strømpebukse med åpen tå

mediven mondi®  
målsydd
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Kompresjon

CCL 1, 2, 3, 4  
Produktfordeler

 
 
 
 
 

Farger

S = Standard 
M = Målsydd

Clima Fresh

mediven® 550 ben
Den stiveste og mest stabile flatstrikkede kvaliteten i 
utallige varianter – for ødemer til og med stadie 3.

Indikasjoner
 • Primære og sekundære lymfødem stadie 1, 2 og 3
• Lipødem stadie 1, 2 og 3
• Elefantiasis
• Alvorlige venøse lidelser med ødem
• Keloidbehandling, f.eks. etter brannskader
• Post-operativt og post-traumatisk ødem
• Blandingsødemer: flebolymfødem, lipolymfødem

Bindevevets tilstand
Anbefalt for mykt, normalt og fast bindevev

Egenskaper
•  Gir det høyeste arbeidstrykket
• Over 5600 kombinasjonsmuligheter med spesialiteter 

som for eksempel myk tå
• Mange varianter, for eksempel bendeler og plagg i to 

eller flere deler
• Moteriktig utvalg: fire standardfarger, seks trendfarger 

og tre unike mønster

Clima Comfort

VarietyPerfect Fit

Anatomic Fit

Trendfarger

Leveringstid for trendfarger, 
opp til 10 arbeidsdager.

Mønsterene kan kombineres fritt med standard- og trendfargene.

Stars Ribs Pyramids

Mønster

Trendfargene og 

designelementene er 

tilgjengelige uten tillegg i 

pris.

Standard Farger

M

medi  
Magenta

M

Antrasitt
M

Marineblå

M

Sand
M

Svart
S + M

Caramel

M

Aqua

M

Cashmere

M

Moss- 
green

M

Cherry-
red
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mediven 550 standard 

Typer AD AD pte.

kne kne, kort

Artikkelnr. B2407* B2477* 

*Legg til *Art.nr. pr. størrelse 
(se under).

lD

cY
cA

cB

cC

cD

cB1

l = lengdemål
c = omkretser

mediven® 550 ben 
standard størrelser

Omkrets i cm

Standard-
størrelse

IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

cD 29 – 33 30 – 34 31 – 35 32 – 36 33 – 37 34 – 38 35 – 39 36 – 40 37 – 41 38 – 42 39 – 43

cC 30 – 34 31 – 35 32 – 36 33 – 37 34 – 38 35 – 39 36 – 40 37 – 41 38 – 42 39 – 43 40 – 44

cB1 24 – 26 25 – 27 26 – 28 27 – 29 28 – 30 29 – 32 29 – 33 30 – 34 31 – 35 32 – 36 33 – 37

cB 19 – 20 20 – 21 21 – 22 22 – 23 23 – 24 24 – 25 25 – 26 26 – 27 27 – 28 28 – 29 29 – 30

cY 27 – 29 28 – 30 29 – 32 29 – 33 30 – 34 31 – 35 32 – 36 33 – 37 34 – 38 35 – 39 36 – 40

cA 18 – 20 19 – 21 20 – 22 21 – 23 22 – 24 23 – 25 24 – 26 25 – 27 26 – 28 27 – 29 28 – 30

Lengdemål i cm

l D normal 39 – 41 l D kort 37 – 39

Knestrømpe med åpen tå

Finn riktig art. nr: Bruk art. nr. AD eller AD,kort + art. nr for aktuell størrelse

*Art.nr pr. størrelse: -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -23 -24

Størrelse: IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
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Materialkomposisjon

Elastane (EL) Polyamide (PA)

Klasse 1 23 % 77 % 

Klasse 2 25 % 75 %

Klasse 3 28 % 72 %

Klasse 4 32 % 68 %

Standard detaljer

Avslutning proksimalt Skrå avslutning på alle strømpetyper

På strømpebukser Skrå avslutning på låret og linning med 
regulerbar strikk

Skrittkile Skrittkile menn: ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH
uten kompresjon foran i buksetopp: ATU, ATEU, 
FTU, ETU, CTU, BTU

Fot Skrå avslutning, åpen fot

Målsydde varianter

    AD AF AG AT  / ATH  / ATU ATE / ATEH BT / BTH
B1T / B1TH
CT / CTH

ET / ETH
FT / FTH

venstre
høyre

kan fås
med
belte

    AB AB1 BD BF BG CF CG DF DG EG

Kombinasjon av 
knestrømper, capribukse 
og sykkelshorts

Kombinasjon av 
knestrømper og CT bukse

Strømpebukse for menn Ettbens strømpebukse

mediven® 550 ben
målsydd
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circaid® juxtalite® 
knebandasje
Inelastisk kompresjonsplagg for venøse 
sykdommer.

Indikasjoner
•  CEAP C2 – C5
• For pasientene som ikke er istand til å ta på 

kompresjonsstrømper på grunn av nedsatt 
mobilitet, sosiale begrensninger eller andre 
alvorlige tilleggssykdommer 

Produktegenskaper
• Garantert kompresjonsprofil
• Inelastisk materiale som gir høyt arbeidstrykk
• Stroppene kan justeres hver for seg mens plagget 

sitter på benet
• Antilukt og antimikrobielt tekstil
• Lateksfritt og hudvennlig
• Opprettholder kompresjonen med et definert 

trykk i mmHg, opp til 24 timer i døgnet hvis 
påkrevet

Fordeler for pasienten
• Fremmer muligheten for å klare seg selv: kan 

enkelt justeres på stedet
• Fremmer pasientens deltagelse i behandlingen: 

lett å ta av og på
• Gjør det enklere å ivareta god hygiene
• Fremmer en bedre livskvalitet: normal 

bevegelighet i ankelleddet, enklere å få på sko og 
være i aktivitet

Fordeler for helsepersonell
• Kan tilby et alternativt behandlingskonsept til de 

pasientene som ikke kan bruke 
kompresjonsstrømper

Varianter
• Tilgjengelig i 8 størrelser (S – XXL, M / L / XL med 

ekstra vidde) og 2 lengder (kort, lang)

Justerbar kompressjon

20 – 50 mmHg
Produktfordeler

uct fe

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Farge

S = Standard

S 

Beige
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Måleskjema
Omkrets i cm

S M M – X L

c C 26 – 36 33 – 44 44 – 54 41 – 51

c B 19 – 22 22 – 27 22 – 27 25 – 32

L – X XL XL – X XXL

c C 51 – 61 37 – 48 48 – 61 53 – 64

c B 25 – 32 30 – 37 30 – 37 35 – 42

Bandasjens lenge i cm

Kort Lang

l  B – D 28 33

Størrelser målt i cm

l  gulv – knehase < 44 > 44

Alle bandasjer har circaid Built-In-Pressure sytem (BPS) for kontroll av kompresjon.

c B

c C

l  gulv –  
knehase l  B –D

circaid juxtalite med circaid juxtalite ankel / 
fotbandasj

circaid® juxtalite®

Inelastisk kompresjonsplagg for venøse 
sykdommer.

Inkludert i bestillingen
• 1 inelastisk, justerbar kompresjonsbandasje
• 1 par circaid understrømper i bomull/lycra 

materiale
• 1 par ankelsokker i kompresjonsklasse 2
• 1 circaid kort for kontroll av trykk (Built-In-

Pressure, BPS) 

circaid juxtalite

Typer AD AD AB

kort lang ankelsokk

Størrelse / Artikkelnr. S JU15702 JU15002 JU1W002

M JU15703 JU15003 JU1W003

L JU15704 JU15004 –

XL JU15705 JU15005 –

XXL JU15706 JU15006 –

M med ekstra vidde JU15713 JU15013 –

L med ekstra vidde JU15714 JU15014 –

XL med ekstra vidde JU15715 JU15015 –
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Omkretser i cm

S M

c H 19 – 26 24 – 31

Artikkelnr. JU1W002 JU1W003

c H

circaid® juxtalite® 

ankel / fotbandasje
Ekstra kompresjon til foten.

Produktegenskaper
• Gir ekstra kompresjon rundt fot og ankel
• Kan justeres når som helst 
• Kan justeres og tilpasses for perfekt passform
• Tilgjengelig i 2 størrelser (S, M)

circaid juxtalite ankel / fotbandasje

Måleskjema

circaid® ekstra 
kompresjonsbånd for 
fot
circaid ekstra kompresjonsbånd for fot

Produktegenskaper
• Gir ekstra kompresjon over vrist, forfot og rundt 

malleoler
• Brukes i kombinasjon med circaid ankelsokk i 

kompresjonsklasse 2
• Kan justeres og klippes til de fleste føtter
• Tilgjengelig i størrelse standard og large

circaid ekstra kompresjon for fot (pac band)

Omkretser i cm

Standard Large

c B 19 – 27 25 – 50

c H 19 – 36 22 – 41

Artikkelnr. JU5P001 JU5P002c B
c H

Måleskjema
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Tilleggsprodukter
Med våre ”hjelpemidler i hverdagen” ønsker vi og 
gjøre det å gå med kompresjonsstrømper så 
behagelig som mulig for deg. Hjelpemidler for å ta 
strømper av og på samt produkter for stell av både 
hud og kompresjonsplagg. Hud som er utsatt for 
stress og påvirkninger fra  venøse sykdommer 
trenger spesiell pleie.
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medi 
av- og påtrekks-
hjelpemidler
Gjør det enklere å ta på og av 
kompresjonsstrømper.

Gummihansker

• Størrelser: small, medium, large og x-large
• Eske med 12 par pr størrelse
• Innhold: 100 % Latex 

medi 2in1

• Kompresjonsstrømpen glir opp over hælen nesten av seg selv
• For alle lengder
• For åpen og lukket tå
• For armstrømper også
• Slitesterk og holdbar mot rifter
• Lett og kan brettes sammen – tar liten plass på reiser

Gummihansker

medi 2in1

Påtrekks hjelpemidler

Silketupp som er enkel å ta på, en størrelse. 

Artikkelnr. Beskrivelse

6901022 Gummihansker small 

6901023 Gummihansker medium

6901024 Gummihansker large

6901025 Gummihansker x-large

Artikkelnr. Beskrivelse

6900013 medi 2in1

Artikkelnr. Beskrivelse

6900002 Silketupp (1 stk)

6900022 Silketupp (eske a 40 stk)

Silketupp
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medi Export Butler  
med lange håndtak

Den ideelle påtrekkings hjelp for alle med kompresjonsstrømper som 
kan ta dem på uten hjelp. Det lange håndtaket gir maksimal stabilitet 
ved påkledningen av kompresjonsstrømper og strømpebukse.

Artikkelnr. 6900041

medi Butler  
med variable håndtak

Påtrekkingshjelp til strømper, for folk med vesentlig innskrenket 
bevegelighet.
Lengden på håndtaket kan justeres mellom 27 cm og 59 cm. 

Artikkelnr. 6900051

medi Big (XXL) Butler

Bøylen strømpene vrenges over, har en større diameter på medi Big
Butler. Dette gir plass til større omkretser, som vanligvis forbindes
med mindre bevegelighet.

Artikkelnr. 6900102

medi Butler Off

Ut av strømpen i løpet av noen sekunder
medi Butler Off hjelper deg ut av kompresjonsstrømpen uten omstendelig 
bøying og uten å måtte dra hardt. Bare la medi Butler Off gli inn i 
kompresjonsstrømpen og trekk den ned over hælen for å ta strømpen av. 
Slik unngår du å skade huden og maskene i kompresjonsstrømpen.

Artikkelnr. Beskrivelse

6900362 medi Butler Off
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medi 
skin care
Klassisk hudpleie fra medi 
medi day, medi night, medi fresh og medi soft.

Fordeler
• Trygg på at ingrediensene passer perfekt til kom-

presjonsplagget
• Tilfredsstiller pasientens behov for pleie av venøst 

"stresset hud"
• Reduserer slitasje på kompresjonsstrømpene ved å 

holde huden myk

Egenskaper
Kompresjonsplagg er den sentrale komponenten innen 
behandling av venøse sykdommer. Hudpleie er et viktig 
supplement til kompresjonsplaggene.

Viktig tips for pasienter med allergier
Alle produkter imøtekommer de strengeste krav og 
inneholder ikke Parabener (konserveringsmidler) eller 
ullfett alkoholer, og de er lateksfrie.

medi hudpleie midler har ikke en "brukes før" dato. De 
er merket med "åpnet tube" og en måned. Det betyr at 
så snart tuben er åpnet, bør innholdet brukes i løpet av 
6, 9 eller 12 måneder, på samme måte som for shampo, 
dusjsåpe osv.
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medi day  
medi night
Utvikling av venelidelser øker påkjenningen på 
huden. Strekk og drag i veneveggen gjør at væske 
lekker ut i omkringliggende vev. Det økte 
væsketapet fra hudoverflaten gjør huden også mer 
utsatt for skader. For å gjøre kompresjonsbehandling 
enda mer vellykket har vi utviklet ytterligere to 
produkter for å imøtekomme de spesifikke kravene 
et slikt ben har.

medi day –  
pleiende gel som brukes om dagen

Fordeler
• Gir en avkjølende og frisk følelse som varer hele dagen.
• Reduserer spenning og følsomhet i huden.
• Inneholder Hestekastanje som styrker veneveggen.
• Forfriskende Mentol og Trollhassel virker stabiliserende 

på vevstrukturen. 

Bruk medi day rett før du tar på kompresjonsstrømpene
og dagen kan begynne!

 
 
 
 

medi night –  
pleiende krem som brukes om 
natten

Fordeler
• For behagelig hudpleie om natten.
• Bedrer regenerering av stresset hud.
• Med Jojoba-olje – mykgjør de øverste hudlagene. 

Påfør medi night etter at du har tatt av
kompresjonsstrømpene – for en avslappende og god natts 
søvn.

medi day

medi night

Artikkelnr. Beskrivelse

P400005 medi day 50 ml (enhet a 6 stk)

P400006 medi day 150 ml (enhet a 6 stk)

P400007 medi day 500 ml (1 stk)

Artikkelnr. Beskrivelse

P500005 medi night 50 ml (enhet a 6 stk)

P500006 medi night 150 ml (enhet a 6 stk)

P300005 Dobbeltpakke med 3 stk medi day (50 ml) og 3 stk 
medi night (50 ml)
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medi fresh –  
kjølende spray

Fordeler
• Forfriskende når du er ute på farten.
• Mentol føles avkjølende mot huden.

Enkel i bruk: spray rett på strømpen, når som helst og
nyt den raske avkjølende effekten.

medi soft –  
skumkrem

Fordeler
• Fuktighetsgivende hudpleie døgnet rundt.
• Hestekastanje styrker veneveggen og Urea (10) gjør  

huden myk og smidig.
• Skummet absorberes rask og fullstendig.
• Gir et ekstra godt grep for kompresjonsstrømper med 

toppbånd.

Påføres enkelt morgen og kveld og gir huden et tilskudd
av ekstra fuktighet.

medi fresh

medi soft

Artikkelnr. Beskrivelse

P900006 medi fresh 100 ml (enhet a 6 stk)

Artikkelnr. Beskrivelse

P800006 medi soft 125 ml (enhet a 6 stk)
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medi fotpleie
Nøye utvalgte og naturlige ingredienser kjøler, pleier 
og skjemmer bort dine føtter. Gammel hud fjernes 
skånsomt. Gi deg selv litt kvalitetstid med utsøkt 
avslapping og pleie – en liten pause for kropp og sjel. 

medi novee –  
avslappende fotbad 

Synk ned i et avslappende og deilig fotbad.
• Nyt en lindrende og avslappende effekt.
• Humle bidrar til å lindre inflammasjoner.

La føttene få 10 minutters avslapping hver dag – en liten
pause for kropp og sjel.  

 

medi smooth –  
naturlig fotskrubb

Prøv en deilig fotmassasje. Skrubb vekk døde
hudceller og få en silkemyk hud.
• Med en finkornet pimpstein fjernes gammel hud.
• Kjenn hvordan føttene føles myke og smidige å ta på.

Påføres fuktig hud en til to ganger i uken og masseres inn.
Skyll med varmt vann. 

 

medi blando –  
intensiv pleie
En ren pleiende ef fekt for dine føtter.
• blando inneholder 15 % Urea som gir føttene en effektiv 

pleie.
• Tilfører føttene fuktighet og intensiv pleie.
• Panthenol og Ringblomst påvirker sårtilhelning og lindrer 

inflammasjoner.

Masser føttene med medi blando hver kveld.

 

medi novee

medi smooth

medi blando

Artikkelnr. Beskrivelse

P940001 medi novee 150 ml (enhet med 6 stk)

Artikkelnr. Beskrivelse

P940002 medi smooth 150 ml (enhet med 6 stk)

Artikkelnr. Beskrivelse

P940003 medi blando 150 ml (enhet med 6 stk)
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medi clean

medi fix

medi  
tekstil pleie
Stell pent med håndvaskede plagg. 

medi clean

For enkelt stell av dine kompresjonsplagg, når som
helst og hvor som helst.
Spesial vaskemiddel som er beregnet for vask av
kompresjonsstrømper. Sørger for skånsom og utmerket
vask.

 

medi spot ex

Smart løsning for flekkfrie kompresjonsplagg.
Brukes før vask, fjerner merker fra sko på plaggets tær og
hæl.

 

medi fix

Klebende lotion for kompresjonsstrømper og 
armstrømper med trikotbord.

medi spot ex

Artikkelnr. Beskrivelse

1023105 medi fix 50 ml (enhet a 6 stk)

Artikkelnr. Beskrivelse

P920006 medi clean 150 ml (enhet med 6 stk)

Artikkelnr. Beskrivelse

P930005 medi spot ex 15 ml (enhet a 6 stk)
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Service
På de følgende sidene har vi samlet all relevant 
informasjon du trenger for å bestille våre 
produkter. “medi. I feel better.” er vårt slagord. Det 
skal vise seg i fremragende kvalitet på produktene 
og meget god service: 95 % av alle bestillinger 
sendes ut innen 3 virkedager. 
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mediven® oversikt

mediven  
plus

mediven  
forte

Allsidig Robust

       

Klasse 1, 2, 3 2, 3

Lengde 
(normal og kort) 

kne, lår, 
strømpebukse,
strømpebukse 
for gravide,
strømpebukse 
for menn

kne, lår , 
strømpebukse,
strømpebukse 
for gravide,
strømpebukse 
for menn

Finnes i standard og målsydd standard og målsydd

Spesialbestilling ja ja

Tå åpen og lukket åpen

Farger beige svart 

svart caramel

caramel

Trendfarger tilgjengelig tilgjengelig
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Omkretser

Størrelser I II III IV V VI VII

cG lår med silikontoppbånd 43 – 48 45 – 52 49 – 56 53 – 60 56 – 64 60 – 68 64 – 72

cG lår med silikontoppbånd, ekstra 
vidde

49 – 57 53 – 62 57 – 67 61 – 72 65 – 77 69 – 81 73 – 85

cG 43 – 57 45 – 62 49 – 67 53 – 72 56 – 77 60 – 81 64 – 85

cF 39 – 52 41 – 56 44 – 60 47 – 65 50 – 69 53 – 73 57 – 78

cE 30 – 37 33 – 40 35 – 43 37 – 45 39 – 48 41 – 51 42 – 53

cD 27 – 33 29 – 36 32 – 39 34 – 42 36 – 45 38 – 48 40 – 50

cC 28 – 34 30 – 37 33 – 40 35 – 43 37 – 46 39 – 49 41 – 51

cB1 23 – 27 24 – 29 26 – 32 29 – 35 31 – 37 33 – 39 35 – 41

cB 18 – 20 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30 30 – 32

cY 26 – 31 28 – 33 29 – 35 31 – 37 32 – 38 33 – 40 34 – 42

cA 17 – 22 19 – 24 21 – 26 23 – 29 25 – 32 27 – 34 28 – 35

mediven plus®

Omkretser

Størrelser I II III IV V VI VII

cG lår med silikontoppbånd 44 – 47 46 – 50 50 – 54 53 – 58 56 – 61 60 – 65 64 – 70

cG lår med silikontoppbånd, ekstra 
vidde

48 – 53 51 – 57 55 – 61 59 – 65 62 – 70 66 – 74 71 – 80

cG 44 – 53 46 – 57 50 – 61 53 – 65 56 – 70 60 – 74 64 – 80

cF 40 – 47 42 – 51 45 – 55 48 – 58 51 – 62 54 – 67 58 – 72

cE 30 – 37 33 – 40 36 – 42 38 – 44 40 – 46 42 – 48 44 – 50

cD 28 – 33 30 – 35 32 – 37 34 – 39 36 – 41 38 – 43 40 – 45

cC 29 – 34 31 – 36 33 – 38 35 – 40 37 – 42 39 – 44 41 – 46

cB1 24 – 26 26 – 28 28 – 31 30 – 33 32 – 35 34 – 37 36 – 39

cB 18 – 20 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30 30 – 32

cY 28 – 30 29 – 32 31 – 34 33 – 36 34 – 38 36 – 40 37 – 41

cA 18 – 21 20 – 23 22 – 25 24 – 27 26 – 29 28 – 31 30 – 33

Lengde

l G normal 72 – 83

l G kort 62 – 71

l D normal 38 – 43

l D kort 33 – 37

Tå

Standard med åpen tå.

fotlengder: kort skostr. 36 – 38, 
normal  skostr. 39 – 43.

Kan bestilles med ekstra fotlengde  
fra 1 – 7 cm.

Lengde

l G normal 72 – 83

l G kort 62 – 71

l D normal 39 – 44

l D kort 34 – 38

cY
cA

cB

cC

cD

cE

cF

cG

cB1

mediven® forte
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cA lA cA, lA, lZ 
Ta omkretsmålet cA rett bak leddet,
ved basen av tærne, der lilletåen
starter. Lengden av foten ved åpen
tå bestemmes av lengdemålet lA som
måles fra hælen til målepunkt cA.
Lengden av foten ved lukket tå
måles fra hælen til tåspissene,
målepunkt lZ.

cY 
Ta omkretsmålet cY rundt hæl og
vrist, med foten maksimalt bøyet. 
 

cB, lB 
Ta omkretsmålet cB og lengdemålet
lB der ankelen er smalest, rett ovenfor
ankelknoken. Dette målet er spesielt
viktig for valg av størrelse, fordi
trykket her vil være 100 %.

cB1, lB1 
Omkretsmålet cB1 og lengdemålet 
lB1 er der leggen begynner, eller i
overgangs-punktet til Achilles senen. 

cC, lC 
Ta omkretsmål cC og lengdemål lC der
leggen er tykkest.

cD, lD 
Ta omkretsmål cD og lengdemål lD ca
2 fingerbredder under kneskålens
nedre kant, på høyde med Fibula.

cE, lE 
Omkretsmålet måles midt på kneet
med lett bøyd kne. Lengdemålet lE tas
med rett kne. 

cY

cF lF cF, lF 
Omkretsmålet cF og
lengdemålet lF er
lokalisert der den indre
lårmuskel begynner eller
midt på låret. 

cG lG cG, lG 
Ta omkrets cG og lengde
lG ca 3 cm under skrittet. 
 
 

cK cK  
Ta omkretsmålet cK på
høyde med målepunkt G,
rundt begge ben. 
 

lH cH, lH  
Ta omkretsmålet cH i
hoftehøyde ved det
bredeste punktet på
setet. Ta lengdemålet lH 
i luftlinje ned til gulvet. 
 

lT cT, lT 
Ta omkretsmålet cT
rundt midjen. Ta
lengdemålet lT i luftlinje
ned til gulvet. 

Lengde buksetopp
foran
Mål fra skritt til midje.
Det kan være mer
komfortabelt for
pasienten å måle lengden
på buksetoppen 3 cm til
siden for skrittet. 

Lengde buksetopp bak
Mål fra Gluteal folden til
midjen. Dersom
pasienten ønsker høyere
eller lavere buksetopp,
tas målene til ønsket
høyde. „Midjepunktet“ T
viser bare vanlig lengde. 

cB lB

cB1 lB1

cC lC

cD lD

cE lE

Riktig måltaking av rundstrikkede kompresjonsstrømper
Merk: lengdemålene tas på innsiden av benet, unntatt lG

cH

cT

Lengde
bukse-
topp,
foran

Lengde
bukse-
topp,
bak



Kompresjon CCL CCL CCL Lengths

Kryss av: 1 2 3 AD AF AG AT   AT / U   AT / H

mediven elegance

mediven comfort

mediven plus

mediven forte

Brukers navn / evt. kundenr.

Leveringsadresse

Faktura adresse

Antall  stykk     par    bukser

Bestilling av målsydde, rundstrikkede  
kompresjonsstrømper / strømpebukse

Alle mål er kroppsmål, dvs. uten stramming! Personen som sender
inn bestilling er ansvarlig for mål som ikke stemmer. Målsydde plagg
kan ikke returneres.
Alle bestillinger for målsydde plagg må være i skriftlig form.

Kompresjon i buksetopp 

   kompresjon i buksetopp 
 ccl   

Fot 

   Fotlengde, åpen tå (l A) 
       (hæl til 
 fotballe cA)   cm

   Fotlengde, lukket tå (l Z) 
 (hæl 
 til tå):     cm

 Myk tå

Farge

Toppbånd mediven comfort
og mediven forte

 Multifunksjonstoppbånd (MfB)
 Silikontoppbånd med nupper 

(NoB)
  Silikontoppbånd med nupper og 

motiv (NoM)
 Sensitive toppbånd (SeB)
  Trikotavslutning oppe 

(unntatt comfort) 

Toppbånd mediven elegance
og mediven plus

  Toppbånd platina (TBp)
  Toppbånd sensitiv (TBs)
  Toppbånd ekstra (TBe)
  Toppbånd basic (TBb)
  Trikotavslutning oppe

Hoftefeste 
kun plus og forte

 venstre  
 høyre 

 Hæl l T:  cm
Midje  
omkrets cT:                                 cm

Spesielle ønsker 

Dato / Måltakers navn, adresse, tlf.

medi Norway AS • Faks +47 52 84 45 09

Omkretser Omkretser
venstre ben / cm  høyre ben / cm

Lengde 
strømpebuk-
se-topp, cm

foran

bak

cT l T

cH l H

Lengde
ben

cK

cG cG l G

cF cF l F

cE cE l E

cD cD l D

cC cC l C

cB1 cB1 l B1

cB cB l B

cY cY

cA cA

l A l A

l Z l ZlZ

lengde torso

lAFot lengde

lZ

lA
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3. Benlengde
a) Lengdemål til flatstrikkede plagg tas med 

 målbåndet inntil huden, for rundstrikkede plagg 
tas lengdemålene i rett luftlinje langs benet. 

b) Lengdemålene tas langs benets innside kan tas 
liggende opp til målepunkt F, men bør tas stående 
fra F og oppover.

2. Benomkrets
a) Benet ligger avslappet på en støtte
b) Strekk foten maksimalt bakover for å ta 

 omkretsmål cY
c) Ta de gjenværende omkretsmålene opp til cF med 

benet avslappet
d) Bøy kneet noe for omkretsmål cE, merk at omkrets 

E måles 2cm over kneet. (se fig.)
e) Merk av målepunktene 

1. Fotomkrets
a) Benet ligger avslappet på en horisontal støtte
b) Foten er avslappet i løpet av målingen, ikke i 

90°-stilling
c) Mål omkretsen i henhold til strømpetypen som 

skal tilpasses

Riktig tilpasning av kompresjonsstrømper
Før mål til kompresjonsstrømper med søm skal tas, bør eventuell hevelse reduseres så mye som mulig. 
Mål for omkrets og lengde tas i distal til proksimal retning. Målepunktene på benet må merkes av, slik at 
omkrets- og lengdemålene tas på samme sted. For kompresjonsstrømper til lymfatiske tilstander, vil 
noen mål tas med stramming av målbåndet. Hvor hardt man skal stramme avgjøres av en person med 
erfaring i bandasjeringsteknikker, og avhenger av ødem- og vevskarakteristika, sensitivitet overfor 
smerte, fibroser, ødemlokalisering og pasientens mobilitet og styrke. 

medi tar utgangspunkt i målingsteknikken som samsvarer med retningslinjene satt av fagskolen for ortopedi teknikk i Dortmund.

lG

lF

lE

lD

lC

lB1

lB

cY cB cB1 cC cD cE cF

cA

max. Dorsalflexion
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4. Måling øverst på låret
a) Mål omkrets cG der låret er bredest/under skrittet
b) Mål lengden l G langs benet mens pasienten står oppreist
c) Mål l  K2 fra bakken til glutealfold langs kroppen mens pasienten 

står oppreist ≙ benlengde bak
d) Mål l  K1 fra bakken til symfysen langs kroppen mens pasienten står 

oppreist ≙ benlengde foran
(Forskjell mellom l  K1 og l  K2 ≙ den anatomiske formen på 
 buksetoppen, høy foran / lav bak) 

5. Midje / hofteomkrets / lengde
a) Mål omkrets cK i stående stilling, på det bredeste punktet rundt 

begge lårene under glutealfolden 
b) Mål omkrets cH i stående stilling der hoften er bredest 
c) Mål omkrets cT i stående stilling rundt midjen eller ved ønsket 

avslutning
d) Mål lengden lH langs kroppen opp til målepunkt H. 

6. Midje- / hoftelengde
a) Mål fremre bekkenhøyde l  K1T langs kroppen fra skrittet (symfyse) 

til midjen eller ønsket høyde
b) Mål bakre bekkenhøyde l  K2T langs kroppen fra  glutealfolden til 

midjen eller ønsket høyde
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10. Fotlengde
 Lukket tå
 Mål lengde over hele den vektbærende foten. 

Dette designet gir vanligvis et 6 cm langt 
 tåområde.

7. Fotlengde
 Åpen tå / skrå avslutning 

Mål lengder på innsiden og utsiden av den 
vektbærende foten.

8. Fotlengde
 Lukket tå / skrå avslutning 

Mål lengder på innsiden og utsiden av foten, samt 
hele foten.

9. Fotlengde
 Åpen tå / rett avslutning 

Mål lengden på utsiden av den vektbærende 
foten.



2 • medi produktkatalog

Definisjon av 
artikkelnummer
Vennligst velg størrelse med siste (7.) siffer i 
artikkelnummeret  fra 1 – 7. Velg åpen eller lukket 
tå med 6. siffer: (0 = åpen tå, 1 = lukket tå). Velg 
farge med 5. siffer i steden for x.

mediven plus
0 = Beige
1 = Caramel
5 = Svart

mediven forte
1 = Caramel 
5 = Svart

cT

          Med strammingUten stramming

Omkrets venstre

cH
cK
cG

cF

cE

cD
cC

cB1

cB
cY
cA

Med
stramming

Uten
stramming

cG

cF

cE

cD
cC

cB1

cB
cY
cA

Omkrets høyre

høyrevenstre

Lengde

lK1T

høyrevenstre

Angi "elipseform ved E"
under Ekstra muligheter

lK2T

lK2

l

lH
lK1

lG

lF

lE

lD
lC

lB1

lB

Knehase
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Navn Pasient:  ___________________________________________________

Navn Terapeut: ______________________  Dato forrige best.: ____________

Fakt.adr:  _______________________________________________________  ¨ Rebestilling med samme mål

Lev.adr:  ______________________________ Best.dato:  _________________  ¨ Rebestilling med nye mål 

Sølv                     ¨ “Y” til C              ¨ “Y” til D          ¨ “Y” til G

(kun mediven mondi)                          ¨ venstre          ¨ høyre

¨ Lymfepute*                 ¨ Silkefor*                            ¨ Lomme*
venstre ¨ innvendig   ¨ utvendig   høyre    ¨ innvendig   ¨ utvendig

Annet tilbehør

¨ _______ cm silikon toppbånd langs skråkant (standard 15 cm)

¨ _______ cm silikon toppbånd over kneet (standard 8 cm)

¨ _______ cm silikon toppbånd bak over sømmen (standard 8 cm)

Festemuligheter
¨ silikon profile toppbånd (5 cm)                                             Omkrets: 
¨ silikon toppbånd m/nupper  ¨ smalt 2.5 cm  ¨ bredt 5 cm  venstre_______cm
¨ silikon toppbånd m/nupper og motiv (5 cm)     høyre________ cm

¨ hoftefeste     ¨ venstre      ¨ høyre       ¨  lT_______cm
*Angi / tegn inn nøyaktig område.                            

Kvalitet Kompresjonsklasse  1  2  3  4 Standardfarger Trendfarger Antall Fot
¨ mediven sensoo 

(CCL 2)
¨ mediven mondi 

(CCL 1, 2, 3)

¨ mediven 550  
(CCL 1, 2, 3, 4)

Buksetop  ¨ ¨ ¨ ¨

Venstre ben ¨ ¨ ¨ ¨

Høyre ben  ¨ ¨ ¨ ¨

¨ Sand  
¨ Caramel
¨ Svart
¨ Cashmere

¨ Marineblå       ¨ Aqua
¨ Antrasitt 
¨ medi Magenta 
¨ Moss-green
¨ Cherry-red

¨ par  
____

¨ stk. 
 ____

 lukket tå   åpen tå
 myk tå (kun mediven 550)

 Hallux-avlastning
 høyre   venstre 
 (kun mediven 550)

 tåkapper 

l Z  ____ cm 
(totalt)

l Ai ____ cm 
(indre)

l A  ____ cm 
(ytre)

cT

          Med strammingUten stramming

Omkrets venstre

cH
cK
cG

cF

cE

cD
cC

cB1

cB
cY
cA

Med
stramming

Uten
stramming

cG

cF

cE

cD
cC

cB1

cB
cY
cA

Omkrets høyre

høyrevenstre

Lengde

lK1T

høyrevenstre

Angi "elipseform ved E"
under Ekstra muligheter

lK2T

lK2

l

lH
lK1

lG

lF

lE

lD
lC

lB1

lB

Knehase

Bestilling av målsydd ben / bukse
medi Norway AS - Fax: 52 84 45 09

(kun mediven 550 og 
mediven mondi)

Spesielle ønsker

Versjon Standard avslutning Andre avslutninger Ekstra muligheter Linning Skritt-kile

¨ knelang strømpe (AD)
¨ lårlang strømpe (AF)
¨ lårlang strømpe (AG)
¨ strømpebukse (AT)
¨ strømpebukse, herre (ATH)
¨ strømpebukse, gravid (ATU)
¨ strømpebukse, ett ben (ATE)
¨ BT / CT / ET / FT

skrå avslutning   
(proksimalt)

¨  meget skrå  
 avslutning
¨  rett

¨   Forlenget såle under fot

¨   Y-strikkemerke (90° hæl)
¨  Ellipseform ved E
¨  Orienteringsmerke ved  
 „D“ (kun for AG og AT)
¨  Ekstra lengde foran på  
 låret (lK1 kreves)

¨  ___cm halv kompresjon

¨ med regulerbar      
      strikk
¨ elastisk midjebånd
¨ strikket, uten 

linning

¨ trikot
¨ nett
¨ kompresjon

Panty top

¨  Gluteal 
shaper
(kun mediven 550)

Designelementer mediven 550: ¨ Stars ¨ Ribs ¨ Pyramids
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