medi
katalog výrobků
Klinická kompresní léčba

medi. I feel better.

Řídíme budoucnost v
kompresní terapii
Silná značka. Široký sortiment výrobků.
Přesvědčivé koncepce.
Svět kompresní léčby společnosti medi:
rozcestník do budoucnosti díky 65 letům
zkušeností v oboru kompresní léčby. Váš
partner pro nejlepší kvalitu, inovace a design.
Pojďme společně tvořit budoucnost a
dosáhnout terapeutických úspěchů!

Přesvědčivé koncepce
pro nemocnice
Úsporná a bezpečná péče o pacienty
splňující oficiální standardy.
Vytěžte maximum z vysoce kvalitní a úsporné
koncepce produktů. Procesně optimalizované
služby přizpůsobené na míru tak, aby vyhověly
individuálním požadavkům zdravotnických
zařízení.
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Klinická kompresní léčba
Úsporná–na míru pacientům–bezpečná.

silná
Profylaxe & Léčba:
otok, bolest
(pooperační),
bércové vředy,
akutní trombóza

střední
Profylaxe & Léčba:
trombóza, otok,
bolest (pooperační),
bércové vředy

mírná
Profylaxe:
trombóza, otok

mediven®
thrombexin® 18

mediven®
struva® 35

mediven®
struva® 23

Úroveň komprese

V každodenní klinické praxi existuje řada indikací,
kdy pacienti využijí výhod přinášených
kompresní léčbou, např. prevence
tromboembolické nemoci a rovněž předcházení
otokům a hematomům či jejich redukce.

Indikace

Klinické kompresní punčochy lze také použít ke
snížení bolesti, například té, která je průvodním
jevem otoků a hematomů.

Otok

K dosažení optimálních výsledků léčby musí
komprese odpovídat individuální indikaci, situaci
a pohyblivosti pacienta.
Snadný a rychlý výběr optimálních
kompresních punčoch umožňují tři úrovně
komprese, které usnadní rozhodnutí:
mírná, střední a silná.
Předpokladem efektivní funkce kompresních
punčoch je zohlednění kontraindikací a měření
dolních končetin za účelem stanovení všech
potřebných rozměrů.

Trombóza

Pohyblivost
Profylaxe nepohyblivý

částečně
pohyblivý

Léčba

nepohyblivý

Profylaxe nepohyblivý

částečně
pohyblivý,
pohyblivý

Léčba

nepohyblivý,
částečně
pohyblivý

pohyblivý

Hematom

Profylaxe

nepohyblivý,
částečně
pohyblivý

pohyblivý

Rána

Profylaxe

nepohyblivý,
částečně
pohyblivý

pohyblivý

Léčba

nepohyblivý,
částečně
pohyblivý

pohyblivý

částečně
pohyblivý,
pohyblivý

Úroveň komprese

mírná

střední

silná
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Komplexní péče
Společnost medi je jedním z předních výrobců
zdravotnických protiembolických punčoch.
Ověřené a vyzkoušené výrobky a služby společnosti medi, které jsou stejně tak inovativní,
představují standard z hlediska lékařské účinnosti, bezpečnosti pacientů a efektivity.
Více než pouhé sliby
Požadavky rostou každý den: optimální péče a
bezpečná léčba jsou v současné době považovány
za samozřejmost.
Jaký je cíl? Nabídnou pacientovi vyšší kvalitu života.
To znamená, že klíčem k úspěchu jsou efektivita a
úsporné pracovní postupy. Se společností medi máte
na své straně partnera, který vás podpoří svými
pokrokovými koncepcemi a výrobky. Získáte tak více
času na svůj nejdůležitější úkol: dosažení nejlepších
možných výsledků.
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Mírná komprese

medi pomůcka pro
navlékání

12 mediven® thrombexin® 18

25 medi Hospitalbutler

14
Střední komprese
16 mediven® thrombexin® 21
18 mediven® struva® 23

20
Silná komprese
22 mediven® struva® 35
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Klinická
kompresní léčba
g

Klinické kompresní punčochy–promyšlené
do nejmenších detailů.
Punčocha mediven thrombexin zaručuje
poskytnutí správné lékařské péče i v případě
větších obvodů stehna a přispívá rovněž
k efektivnímu řízení nákladů. Anatomicky
tvarovaná pletená punčocha mediven
thrombexin nabízí široké spektrum péče
s nejvyšší úrovní účinnosti. Díky tomu pomáhá
při zajišťování efektivní a bezproblémové péče
o pacienty.
Punčocha mediven struva představuje spojení
vysoké úrovně zdravotní bezpečnosti a cenové
dostupnosti. Její nasazení je rychlé a bezpečné.
Prostřednictvím techniky pletení s dvojitým
napětím získáváte ideální prostředek splňující
specifické požadavky klinické kompresní léčby,
který je dostupný ve dvou úrovních komprese a
dvou různých provedeních. Není již nutné
používat komplikované kompresní obvazy,
protože punčochu mediven struva je možné
snadno nasadit ručně. Časové úspory, možnost
opakovaného použití a snadná kontrola ran jsou
konkrétní důvody, proč je punčocha mediven
struva tak úsporná. Vynikající lékařská účinnost
punčochy mediven struva byla vědecky
prokázána.1

f

e d

c

b

Odstupňovaná komprese
Intenzita komprese postupně klesá od distální k proximální části
a jako taková zajišťuje zmenšení vaskulárního průřezu a rovněž
zlepšuje návrat krve z žilního řečiště. Ve srovnání s ostatními
punčochami pro antitrombotickou profylaxi je punčocha
mediven thrombexin certifikována jako produkt poskytující
nejlepší odstupňovanou regulaci komprese.2

Měřicí pásmo
Pomocí měřicího pásma je možné změřit obvod na příslušném
místě. Barevně rozlišený systém zrychluje a usnadňuje výběr
správné velikosti punčochy.
K dokonale padnoucí punčoše vedou pouze dva nebo tři kroky

Obvod nad
kotníkem (cB) …

… určuje velikost
punčochy.

Při použití punčochy
mediven struva je třeba
provést další měření pod
kolenem (cD).

Velikost se potvrzuje
změřením obvodu stehna
(cG)...

... nebo může tento
rozměr v případě
punčochy mediven
thrombexin signalizovat
potřebu použití extra
široké punčochy.

Úroveň komprese podle Wegenera a kol. (2013)2 by měla
dosahovat 100 % v místě měření cB. To se tedy potvrzuje měřením
v místě cB.
1 	 Wrobel R a kol. Messung des Kompressionseffektes von Kompressionsbinden und
Strumpfverbänden mit einem Fesseldruck von 23 bzw. 35 mmHg.Orthopädie-Technik
1997;4:264–267.
2 	 Wegener U a kol. Biomechanische Charakterisierung von medizinischen Thromboseprophylaxestrümpfen (MTPS). Gefässchirurgie;5(18):278–286.
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Přizpůsobivost
Speciálně vyvinuté protiskluzové silikonové
tečky zajišťují bezpečné nošení. Punčocha má
správnou velikost, pokud má obdélníkový
indikátor na horním lemu tvar svisle orientovaného obdélníku nebo čtverce. Zvyšuje se tak
míra pohodlí a odstraňuje se riziko zaškrcení.
2

Pohodlí při nošení
Prodyšný a velmi jemný úplet umožňuje přirozenou výměnu tepla a okamžitý odvod potu
z kůže. Dokáže bránit bolestivému zaškrcení
nebo okénkovému otoku. Dosahuje se tak
vysoké úrovně pohodlí a současně výrobek
podporuje léčbu.
3

Ta správná komprese
Speciální kombinací elastického vlákna z polyamidu, který se snadno udržuje, a vysoce flexibilního kompresního elastanového vlákna se
dosahuje nejlepší komprese a vynikajícího
pohodlí. Klinické kompresní punčochy jsou
vyrobeny bez latexu, aby nedocházelo k alergickým reakcím.

4

Profylaxe proleženin
Hebká měkká pata punčochy mediven
thrombexin 18 uvolňuje tlak ve velmi zranitelné
oblasti paty. Materiál prostřednictvím jemných
vláken odvádí pot od kůže a zabraňuje tak
mokvání. Zvláštní konstrukce omezuje
na minimum smykové síly a tření. Díky
specificky pletené nártové a patní oblasti
punčochy mediven thrombexin 21 a mediven
struva optimálně padnou a současně je
významně omezena jinak běžná tvorba záhybů
na materiálu při pohybu chodidla.
5

Zaměření na bezpečnost
Antibakteriální špička punčochy mediven
thrombexin 18 usnadňuje provádění
každodenní hygieny. Kontrolní otvor u punčochy
mediven thrombexin 18 a otevřená špička
u punčoch mediven thrombexin 21 a mediven
struva umožňují průběžnou kontrolu krevního
oběhu.
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mírná
leicht
Prophylaxe:
Profylaxe:
Thrombose,
trombóza, otok
Ödem

mediven®
thrombexin® 18

Úroveň komprese

Klinická kompresní léčba –
mírná komprese
Je-li pacient připoután na lůžko nebo trpí omezenou pohyblivostí, je mimořádně důležité, aby měl zajištěnu nejvyšší
úroveň pohodlí a současně účinnou profylaxi trombózy a
otoků. V rámci koncepce klinické kompresní léčby se mírná
komprese uplatňuje v širokém spektru péče, kde dosahuje
nejvyšší možné účinnosti. Odstupňovaná komprese podporuje
návrat krve z žilního řečiště a zabraňuje tak trombóze a
otokům. Klinické kompresní punčochy jsou spolehlivé a
jednoduše se používají. Pomáhají při zajišťování rychlé,
bezpečné a bezproblémové péče o pacienty.
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mediven®
thrombexin® 18
Příjemná komprese pro nepohyblivé
pacienty – zdravotnická punčocha k
antitrombotické profylaxi s tlakem
18 mmHg v oblasti kotníku.
Indikace
• fyzikální antitrombotická profylaxe
u nepohyblivých pacientů před, během a
po operaci3,
• prevence otoků4
• matky po porodu5
• pacienti upoutaní na lůžko6
Mechanismus účinku
Předpokladem dosažení profylakticky
účinného zrychlení průtoku krve je správný
tlakový gradient, tj. pokles tlaku od distální
k proximální části. Naše vyzkoušená a
ověřená koncepce založená na technologii
roztažnosti ve dvou směrech umožňuje
dosáhnout nejvyšší možné úrovně péče
prostřednictvím podrobné palety velikostí
punčoch s maximálním obvodem stehna
100 cm.
Vlastnosti
• anatomicky pletená punčocha s přesně
odstupňovaným tlakovým gradientem
• jednoduchá manipulace a úspora času;
usnadňuje práci ošetřujícímu personálu
a optimalizuje péči o pacienty
• barevně rozlišený systém velikostí pro
rychlý a snadný výběr správné velikosti
punčochy
• zvýšená poddajnost zprostředkovaná
vysokou elasticitou, zvlášť měkký a aktivně
prodyšný úplet přívětivý ke kůži
• vysoká účinnost a několik různých způsobů
použití

3 Laryea J, Chamapgne B. Venous thromboembolism prophylaxis. Clin Colon
Rectal Surg 2013;26(3):153–159.
4 Jonker MJ et al. The oedema-protective effect of Lycra support stockings.
Dermatology 2001;203(4):294–298.
5 Allegra C et al. Acceptance, compliance and effects of compression stockings
on venous functional symptoms and quality of life of Italian pregnant
women. Int Angiol 2014;33(4):357–364.
6 The Australia & New Zealand Working Party of the Management and
Prevention of Venous Thromboembolism. (2011). Prevention of Venous
Thromboembolism. Australia.
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Složení materiálu
Neobsahuje latex

Elastan (PU)

Polyamid (PA)

18 %

82 %

Výhody produktu

Pomůcka pro navlékání

Punčochy mediven thrombexin 18 zaručují za všech okolností
optimální tlakové charakteristiky: komprese působící na dolní
končetinu plynule klesá od distální k proximální části.

Inovativní pomůcka medi
Hospitalbutler zjednodušuje a
usnadňuje pacientům a personálu
navlékání zdravotních punčoch pro
antitrombotickou profylaxi, viz
strana 25.

Inteligentní horní lem
Speciálně vyvinutý inteligentní
silikonový lem zabraňuje shrnování
a na první pohled signalizuje, zda je
vybrána správně padnoucí
punčocha.
Barevné rozlišení paty
Barevně označená pata se sametovým vnitřním povrchem snižuje
riziko vzniku proleženin, zjednodušuje rozlišování punčoch a
signalizuje správné nasazení paty.

Mírná komprese

Kontrolní otvor
Nerušivý kontrolní otvor na chodidle umožňuje personálu kontrolovat krevní oběh a snižuje riziko
pádu.

Hygienická špička
Antibakteriální a antimykotické
vlákno použité v oblasti špičky
zlepšuje hygienu a omezuje riziko
vzniku infekce.

* Celočíselné hodnoty
V zájmu lepší manipulace a přehlednosti jsou všechny rozměry
uváděny v centimetrech jako celočíselné hodnoty. Případné mezery
mezi velikostmi jsou kryty rozměrovými a výrobními tolerancemi.
Jsou uplatňována mezinárodně uznávaná pravidla zaokrouhlování
(zaokrouhlování dolů do 4/10 a zaokrouhlování nahoru od 5/10). Tuto
skutečnost již zohlednil výrobce dodaných papírových měřicích pásem.

Lýtková (AD)
Velikost Obvod v cm*

Barevné označení

Kotník cB

Lýtko cC

Pod kolenem cD

Stehno cG

Délka AD

Pata

Stehno

XS

17 – 19

26 – 32

25 – 31

–

35 – 46

oranžová

–

S

20 – 22

30 – 38

29 – 37

–

35 – 46

zelená

–

M

23 – 25

34 – 44

33 – 43

–

35 – 46

fialová

–

L

26 – 28

38 – 48

37 – 47

–

35 – 46

modrá

–

L-X

26 – 28

44 – 55

43 – 54

–

35 – 46

šedá

–

Stehenní (AG)
XS

17 – 19

26 – 36

25 – 35

40 – 50

60 – 84

oranžová

oranžová

S

20 – 22

30 – 42

29 – 41

48 – 60

65 – 89

zelená

zelená

S-X

20 – 22

30 – 42

29 – 41

56 – 70

65 – 89

zelená

šedá

M

23 – 25

34 – 46

33 – 45

56 – 70

65 – 89

fialová

fialová

M-X

23 – 25

34 – 46

33 – 45

64 – 80

65 – 89

fialová

šedá

L

26 – 28

38 – 51

37 – 50

64 – 80

65 – 89

modrá

modrá

L-X

26 – 28

38 – 51

37 – 50

72 – 90

65 – 89

modrá

šedá

XL

29 – 31

42 – 55

41 – 54

72 – 90

65 – 89

červená

červená

XL-X

29 – 31

42 – 55

41 – 54

80 – 100

65 – 89

červená

šedá

Stehenní s upínáním v pase (AG-HB)
S

20 – 22

30 – 42

29 – 41

48 – 60

65 – 89

zelená

zelená

M

23 – 25

34 – 46

33 – 45

56 – 70

65 – 89

fialová

fialová

L

26 – 28

38 – 51

37 – 50

64 – 80

65 – 89

modrá

modrá

L-X

26 – 28

38 – 51

37 – 50

72 – 90

65 – 89

modrá

šedá
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střední
Profylaxe & Léčba:
trombóza, otok,
bolest (pooperační),
bércové vředy

mediven®
struva® 23

Úroveň komprese

Klinická kompresní léčba –
střední komprese
Léčba částečně pohyblivých pacientů staví před klinické
punčochy zvláštní výzvy. Částečně pohybliví pacienti vyžadují
klinické kompresní punčochy střední pevnosti, které slouží
k prevenci a léčbě trombózy a otoků a rovněž souvisejících
bolestí. Stejné platí i pro léčbu pacientů vyžadujících kompresní péči po operaci nebo traumatu. Použití klinických
kompresních punčoch vede k rychlejšímu uzdravení a kratší
hospitalizaci. Díky těmto skutečnostem a rychlému a snadnému použití punčoch se dosahuje úspory času a nižších
nákladů.
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mediven®
thrombexin® 21
Optimální péče pro částečně pohyblivé
pacienty – klinická kompresivní punčocha
s tlakem 21 mmHg v oblasti kotníku.
Indikace
• fyzikální antitrombotická profylaxe u
částečně nepohyblivých pacientů před,
během a po operaci7
• pacienti s anamnézou hluboké žilní
trombózy8
• prevence otoků a hematomů u částečně
nepohyblivých pacientů9
• nepohybliví pacienti se zvýšeným rizikem
trombózy10
• pacienti s žilními chorobami upoutaní
na lůžko11
Mechanismus účinku
Účinnost fyzikální antitrombotické profylaxe
se zvyšuje s použitím odstupňované
terapeuticky potřebné komprese. Punčochy
mediven thrombexin 21 tyto potřeby splňují
prostřednictvím střední komprese 21 mmHg
v oblasti kotníku. Úplet umožňující
roztažnost ve dvou směrech, který je
elastický v podélném a příčném směru,
zajišťuje významné zvýšení průtoku krve a
současně se pohodlně nosí.
Vlastnosti
• anatomicky pletená punčocha s přesně
odstupňovaným tlakovým gradientem pro
odstupňovanou fyzikální antitrombotickou
profylaxi
• jednoduchá manipulace a úspora času;
usnadňuje práci ošetřujícímu personálu a
optimalizuje péči o pacienty
• barevně rozlišený systém velikostí pro
rychlý a snadný výběr správné velikosti
punčochy
• zvýšená poddajnost zprostředkovaná
vysokou elasticitou, měkký a aktivně
prodyšný úplet přívětivý ke kůži
• vysoká účinnost a několik různých způsobů
použití

Složení materiálu
Neobsahuje latex

Elastan (PU)

Polyamid (PA)

25 %

75 %

7 Laryea J, Chamapgne B. Venous thromboembolism prophylaxis. Clin Colon Rectal Surg
2013;26(3):153–159.
8 Agu O et al. Graduated compression stockings in the prevention of venous
thromboembolism. Brit Journ Surg 1999;86:992–1004.
9 Mariani F et al. Multicenter randomized trial comparing compression with elastic
stocking versus bandage after surgery for varicose veins. Journ Vasc Surg
2011;53:115–122.
10 The Australia & New Zealand Working Party of the Management and Prevention of
Venous Thromboembolism. (2011). Prevention of Venous Thromboembolism.
Australia.
11 Partsch B, Partsch H. Compression stockings for treating venous leg ulcers:
measurement of interface pressure under a new ulcer kit. Phlebology 2008;23:40–46.
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Výhody produktu

Pomůcka pro navlékání

Výroba punčoch mediven thrombexin 21 je založena na principu
roztažnosti ve svou směrech, který je ve flebologii využíván již
řadu let: komprese plynule klesá od distální k proximální části.
Kruhová komprese závisí na podélném napínání.

Inovativní pomůcka medi
Hospitalbutler zjednodušuje a
usnadňuje pacientům a personálu
navlékání zdravotních punčoch pro
antitrombotickou profylaxi, viz
strana 25.

Inteligentní horní lem
Speciálně vyvinutý inteligentní
silikonový lem zabraňuje shrnování
a na první pohled signalizuje, zda je
zajištěna ideální péče.

Střední komprese

Oblast paty/nártu
Barevně označená pata se sametovým vnitřním povrchem snižuje
riziko vzniku proleženin, zjednodušuje rozlišování punčoch a
signalizuje správné nasazení paty.
Otevřená špička
Špička je otevřena v první řadě
v zájmu bezpečnosti pacienta,
protože umožňuje v libovolném
momentu sledovat krevní oběh a
rovněž zjednodušuje hygienu
meziprstového prostoru.

Stehenní (AG)
Velikost Obvod v cm*

Barevné označení

Kotník cB

Lýtko cC

Pod kolenem cD

Stehno cG

Délka AD

Pata

Stehno

S

20 – 22

30 – 42

29 – 41

48 – 60

65 – 89

zelená

zelená

S-X

20 – 22

30 – 42

29 – 41

56 – 70

65 – 89

zelená

šedá

M

23 – 25

34 – 46

33 – 45

56 – 70

65 – 89

fialová

fialová

M-X

23 – 25

34 – 46

33 – 45

64 – 80

65 – 89

fialová

šedá

L

26 – 28

38 – 51

37 – 50

64 – 80

65 – 89

modrá

modrá

L-X

26 – 28

38 – 51

37 – 50

72 – 90

65 – 89

modrá

šedá

*Celočíselné hodnoty
V zájmu lepší manipulace a přehlednosti jsou všechny rozměry
uváděny v centimetrech jako celočíselné hodnoty. Případné mezery
mezi velikostmi jsou kryty rozměrovými a výrobními tolerancemi.
Jsou uplatňována mezinárodně uznávaná pravidla zaokrouhlování
(zaokrouhlování dolů do 4/10 a zaokrouhlování nahoru od 5/10). Tuto
skutečnost již zohlednil výrobce dodaných papírových měřicích pásem.
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mediven®
struva® 23
Optimální péče pro částečně pohyblivé
pacienty – klinická kompresivní punčocha s
tlakem 23 mmHg v oblasti kotníku.
Indikace
• krátkodobá pooperační komprese jako podpora
žilního návratu po žilních operačních zákrocích12
(ligatury, skleroterapie, stripping varixů a
trombolytická léčba) a ortopedických
operacích13
• podpora a doplněk punčochy mediven struva 35,
• kompresní léčba jako prevence otoků a
hematomů12
• profylaxe a léčba venózních ulcerací na dolních
končetinách u nepohyblivých pacientů14
Mechanismus účinku
Standardizovaný tlak plynule klesá od kotníku
směrem nahoru ke stehnu. Studie potvrzují
vysoký stupeň účinnosti punčochy mediven
struva při zrychlování žilního návratu. Punčochy
mediven struva, které poskytují střední kompresi
23 mmHg, představují u odpovídajících indikací
účinnou alternativu konvenčních kompresních
obvazů.
Vlastnosti
• přesně definovaný kompresní gradient pro
vysoký stupeň lékařské účinnosti
• spolehlivá prevence bolestivých zaškrcení a
okénkových otoků
• bezpečné, rychlé a jednoduché použití
• vysoká míra poddajnosti díky pohodlnému
střihu
• barevně rozlišený systém velikostí pro rychlý a
snadný výběr velikosti punčochy
• velmi cenově výhodné díky možnosti
opakovaného použití, snadné nošení,
jednoduchá kontrola a ošetřování zranění
• vhodné pro obvody stehna do 78 cm

12 Mariani F et al. Multicenter randomized trial comparing compression with
elastic stocking versus bandage after surgery for varicose veins, Journ Vasc
Surg 2011;53:115-122.
13 Sultan MJ et al. (2014). Compression stockings in the management of
fractures of the ankle. The Bone Joint Journ 2014:96-B(8):1062-1069.
14 Partsch B. Partsch, H. Compression stockings for treating venous leg ulcers:
measurement of interface pressure under a new ulcer kit, Phlebology
2008;23:40-46.
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Složení materiálu
Neobsahuje latex

Elastan (PU)

Polyamid (PA)

29 %

71 %

Výhody produktu

Doplňky

Punčochy mediven struva 23 zaručují za všech okolností
optimální tlakové charakteristiky. Komprese plynule klesá
od distální k proximální části.

mediven struva fix je transparentní, vysoce elastický a
aktivně prodyšný fixační obvaz, který se používá na dolních
končetinách jako univerzální kontrolní obvaz místo
gázových obvazů.

Inteligentní horní lem
Speciálně vyvinutý inteligentní
silikonový lem zabraňuje shrnování
a na první pohled signalizuje, zda je
zajištěna ideální péče.

Oblast paty/nártu
Pletená pata zajišťuje nejlepší
možnou redukci tlaku a spolu
s barevně označenou oblastí paty/
nártu zaručuje přesné umístění
na noze pacienta a umožňuje
okamžité ověření správné velikosti
antiembolických punčoch.

Styl
Fixační punčochy, AD
Fixační punčochy, AG
(vhodné pro obvody stehna (cG) do 70 cm)
Fixační punčochy, AG, velikost XL
(vhodné pro obvody stehna (cG) do 80 cm)

Otevřená špička
Špička je otevřena v první řadě
v zájmu bezpečnosti pacienta,
protože umožňuje v libovolném
momentu sledovat krevní oběh a
rovněž zjednodušuje hygienu
meziprstového prostoru.

Střední komprese

Lýtková (AD)
Velikost

Obvod v cm

Barevné označení

Kotník cB

Lýtko cC

Pod kolenem cD

Stehno cG

Pata

I

17 – 19

30 – 35

28 – 34

–

růžová

II

19 – 21

31 – 37

29 – 36

–

modrá

III

21 – 23

32 – 40

30 – 39

–

žlutá

IV

23 – 25

33 – 42

31 – 41

–

červená

V

25 – 27

34 – 44

32 – 43

–

šedá

VI

27 – 29

35 – 46

33 – 45

–

zelená

VII

29 – 31

36 – 48

34 – 47

–

hnědá

Stehenní (AG)
I

17 – 19

30 – 35

28 – 34

42 – 54

růžová

II

19 – 21

31 – 37

29 – 36

46 – 58

modrá

III

21 – 23

32 – 40

30 – 39

50 – 62

žlutá

IV

23 – 25

33 – 42

31 – 41

54 – 66

červená

V

25 – 27

34 – 44

32 – 43

58 – 70

šedá

VI

27 – 29

35 – 46

33 – 45

62 – 74

zelená

VII

29 – 31

36 – 48

34 – 47

66 – 78

hnědá
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silná
Profylaxe & Léčba:
otok, bolest
(pooperační),
bércové vředy,
akutní trombóza

mediven®
struva® 35

Úroveň komprese

Klinická kompresní léčba –
silná komprese
Cílené používání punčoch se silnou kompresí přináší zdravotní
a ekonomické výhody zejména u pohyblivých pacientů, kde
nabízí rovněž komplexní spektrum péče podle zdravotního
stavu pacienta. Klinické kompresní punčochy přispívají
k bezpečné a efektivní léčbě trombózy a otoků. Díky rychlému
a jednoduchému použití umožňují hospodárné využití času a
zdrojů ve zdravotnických zařízeních.
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mediven®
struva® 35
Ekonomická péče pro pohyblivé pacienty –
klinická kompresivní punčocha s tlakem
35 mmHg v oblasti kotníku.
Indikace
• krátkodobá pooperační komprese15
• podpora žilního návratu po žilních
operačních zákrocích15
(ligatury, skleroterapie, stripping varixů a
trombolytická léčba) a ortopedických
operacích16
• léze šlach hlezenního kloubu17
• mírné až střední lymfologické klinické
obrazy15
• prevence otoků a hematomů15
• kompresní léčba akutní trombózy18
• profylaxe a léčba venózních ulcerací
na dolních končetinách u částečně
pohyblivých pacientů19
Mechanismus účinku
Standardizovaný tlakový gradient zajišťuje
silnou kompresi 35 mmHg v místě kotníku,
která poté plynule klesá směrem nahoru
ke stehnu. Studie potvrzují vysoký stupeň
účinnosti punčochy mediven struva při
zajišťování optimálního zrychlení žilního
návratu. Díky tomu punčochy mediven
struva představují u odpovídajících indikací
účinnou alternativu konvenčních
kompresních obvazů.
Vlastnosti
• přesně definovaný kompresní gradient pro
vysoký stupeň lékařské účinnosti
• spolehlivá prevence bolestivých zaškrcení a
okénkových otoků
• bezpečné, rychlé a jednoduché použití
• vysoká míra poddajnosti díky pohodlnému
střihu
• barevně rozlišený systém velikostí pro
rychlý a snadný výběr velikosti punčochy
• velmi cenově výhodné díky možnosti
opakovaného použití, jednoduchá kontrola
a ošetřování zranění
• Vhodné pro obvody stehna do 78 cm

Složení materiálu
Neobsahuje latex

Elastan (PU)

Polyamid (PA)

41 %

59 %

15 Mariani F et al. Multicenter randomized trial comparing compression with elastic
stocking versus bandage after surgery for varicose veins, Journ Vasc Surg
2011;53:115–122.
16 Solayar G N et al. Thromboprophylaxis and Orthopaedic Surgery: Options and Current
Guidelines, Malaysian Journ Med Scien 2014;21(3):71–77.
17 Zeegers A. Supination injury of the ankle joint, Universität Utrecht, Doktorarbeit: 8.
Mai 1995.
18 Schwarz T et al. Eligibility for home treatment of deep vein thrombosis: A prospective
study in 202 consecutive patients. Journ Vasc Surg 2001;34(6):1065–1070.
19 Nair B. Compression for venous leg ulcers, Indian Dermat Onl Journ 2014;5(3):378–382.
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Výhody produktu

Doplňky

Jedinečné vlastnosti výrobku splní nejnáročnější požadavky
lékařů a pacientů na bezpečné použití při zdravotnické péči.

mediven struva fix je transparentní,
vysoce elastický a aktivně prodyšný fixační obvaz, který se
používá na dolních končetinách jako univerzální kontrolní
obvaz místo gázových obvazů.

Varianta s úpletovým horním
lemem
Punčocha mediven struva 35
ve variantě s úpletovým lemem je
vhodná zejména pro nepohyblivé
pacienty.

Oblast paty/nártu
Pletená pata zajišťuje nejlepší
možnou redukci tlaku a spolu
s barevným rozlišením umožňuje
okamžité ověření správné velikosti
antiembolických punčoch.
Otevřená špička
Špička je otevřena v první řadě
v zájmu bezpečnosti pacienta,
protože umožňuje v libovolném
momentu sledovat krevní oběh a
rovněž zjednodušuje hygienu
meziprstového prostoru.

Styl
Fixační punčochy, AD
Fixační punčochy, AG
(vhodné pro obvody stehna (cG) do 70 cm)
Fixační punčochy, AG, velikost XL
(vhodné pro obvody stehna (cG) do 80 cm)

Silná komprese

Lýtková (AD)
Velikost

Obvod v cm

Barevné označení

Kotník cB

Lýtko cC

Pod kolenem cD

Stehno cG

Pata

I

17 – 19

30 – 35

28 – 34

–

růžová

II

19 – 21

31 – 37

29 – 36

–

modrá

III

21 – 23

32 – 40

30 – 39

–

žlutá

IV

23 – 25

33 – 42

31 – 41

–

červená

V

25 – 27

34 – 44

32 – 43

–

šedá

VI

27 – 29

35 – 46

33 – 45

–

zelená

VII

29 – 31

36 – 48

34 – 47

–

hnědá

Stehenní (AG)
I

17 – 19

30 – 35

28 – 34

42 – 54

růžová

II

19 – 21

31 – 37

29 – 36

46 – 58

modrá

III

21 – 23

32 – 40

30 – 39

50 – 62

žlutá

IV

23 – 25

33 – 42

31 – 41

54 – 66

červená

V

25 – 27

34 – 44

32 – 43

58 – 70

šedá

VI

27 – 29

35 – 46

33 – 45

62 – 74

zelená

VII

29 – 31

36 – 48

34 – 47

66 – 78

hnědá
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medi
pomůcka pro navlékání
Při každodenní nemocniční péči musí být pacienti
ošetřováni rychle a efektivně. Pomůcka medi
Hospitalbutler usnadňuje navlékání punčoch a zvyšuje
pohodlí pacientů i ošetřovatelského personálu.
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medi
Hospitalbutler

Jednoduché navlékání
1.
Povytažením zámku můžete
následně upravit průměr navlékače
medi Hospitalbutler tak, aby mohl
být tažen přes pacientův kotník a
lýtko bez kontaktu s dolní
končetinou.

Pomůcka pro navlékání určená pro každodenní nemocniční péči a operační sály.
Vlastnosti
• jednoduchá manipulace
• úspora času a hospodárnost
• bezbolestné navlékání antiembolických
kompresivních punčoch pro ležící pacienty
• možnost použití při poranění dolních končetin

2.
Punčochu vložte do vnitřního rámu
navlékače.

3.
Horní část punčochy ohrňte přes
rám a punčochu shrnujte dál,
dokud se na hraně rámu neobjeví
barevné označení (= pata
punčochy). Punčocha je tak na
navlékači naruby.
4.
Po vsunutí chodidla do vnitřního
rámu navlékač medi Hospitalbutler
tlačte přes kotník až k pacientově
kolenu, pokud je to možné. Navlékač
následně stáhněte zpět a punčochu
povytáhněte nahoru přes stehno.
5.
Na závěr punčochu na končetině
rovnoměrně vyhlaďte.

Složení materiálu
Ocelová trubka s práškovou povrchovou úpravou
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medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth / Germany
T +49 921 912-0
F +49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en
medi Australia Pty Ltd
83 Fennell Street
North Parramatta NSW 2151
Australia
T +61 2 9890 8696
F +61 2 9890 8439
sales@mediaustralia.com.au
www.mediaustralia.com.au
medi Austria GmbH
Adamgasse 16/7
6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 57 95 15
F +43 512 57 95 15 45
vertrieb@medi-austria.at
www.medi-austria.at
medi Belgium bvba
Posthoornstraat 13/1
3582 Koersel
Belgium
T + 32 11 24 25 60
F +32 11 24 25 64
info@medibelgium.be
www.medibelgium.be
medi Brasil
Rua Cristovan de Vita, n.° 260, Un. 30,
Centro Logístico Raposo Tavares,
Vila Camargo
Vargem Grande Paulista - SP
CEP 06730-000
Brasil
T +55 11 3500 8005
sac@medibrasil.com
www.medibrasil.com
MAXIS a.s.,
medi group company
Slezská 2127/13
120 00 Prague 2
Czech Republic
T +420 571 633 510
F +420 571 616 271
info@maxis-medica.com
www.maxis-medica.com
medi Danmark ApS
Vejlegardsvej 59
2665 Vallensbaek Strand
Denmark
T +45 70 25 56 10
F +45 70 25 56 20
kundeservice@sw.dk
www.medidanmark.dk
medi France
Z.I. Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93297 Tremblay en France Cedex
France
T +33 1 48 61 76 10
F +33 1 49 63 33 05
infos@medi-france.com
www.medi-france.com

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

medi RUS LLC
Business Center NEO GEO
Butlerova st., 17
117342 Moscow
Russia
T +7 495 374-04-56
F +7 495 374-04-56
info@medirus.ru
www.medirus.ru

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

medi Bayreuth España SL
C/Canigó 2 – 6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com

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

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

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

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

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

medi Ukraine LLC
Tankova Str. 8, office 35
Business-center ‘Flora Park’
Kiev 04112
Ukraine
T +380 44 591 11 63
F +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua

medi Polska Sp. z.o.o.
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 Bayreuth Unipessoal Lda.
Rua do Centro Cultural, no. 43
1700-106 Lisbon
Portugal
T +351 21 843 71 60
F +351 21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt
medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Unit 1806, Floor 18,
Sandhill Plaza No. 1
2290 Zuchongzhi Road
200131 Shanghai
People’s Republic of China
T +86 1366 1668 687
F +86 2161 7696 07
infocn@medi.cn

medi Orient M.E.A. ZZC
TAURUS GROUP
Suite No. M01 Wasel Al Mamzar Bldg.
Al Wuhida Road, Al Mamzar
P.O.BOX NO. 91464
DUBAI, UAE
United Arab Emirates
T +971 4 2557344
F +971 4 2557399
md@taurusgroup.net
medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1 336 4 49 44 40
F +1 888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com
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MAXIS a.s.,
medi group company
Slezská 2127/13
120 00 Prague 2
Czech Republic
Tel.: +420 571 633 510
Fax: +420 571 616 271
info@medi-expert.cz
www.medi-expert.cz
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Headquarters
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Německo
Tel.: + 49 921 912-0
Fax: + 49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en

