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mediven® 
elegance
A meia de compressão para maiores exigências.

Indicações
Insuficiência venosa crónica, estádio I•	
Insuficiência venosa crónica, estádio II: •	
atrofia branca, dermatosclerose
Insuficiência venosa crónica, estádio III: •	
úlceras venosas da perna
Profilaxia da trombose para pacientes em  •	
ambulatório
Veias varicosas durante a gravidez•	
Após escleroterapia/cirurgia das veias varicosas•	
Tromboflebite superficial, varicoflebite•	
Varicose primária e secundária•	

Modo de acção
A mediven elegance combina a eficácia medicinal •	
com a variedade da moda
Graças à sua transparência, dificilmente se distingue •	
das meias de nylon
A ampla variedade de cores combina com qualquer •	
moda e estilo

mediven elegance

Estilos AD AD curta AG AG curta AG/SN

barriga da perna barriga da perna 
curta

coxa coxa curta coxa com banda 
de fixação

Classe1 Artigo n.º E140x11–7 E147x11–7 E160x011–7 E150x11–7 E16Hx11–7

Classe2 Artigo n.º E240x11–7 E247x11–7 E260x11–7 E250x11–7 E261Hx11–7

Estilos AG curta/SN AM AM curta AM/U AM/U curta

coxa curta com 
banda de fixação

meia - calça meia - calça curta meia - calça de 
grávida

meia - calça de 
grávida curta

Classe1 Artigo n.º E151Hx11–7 E110x11–7 E117x11–7 E120x11–7 E127x11–7

Classe2 Artigo n.º E251Hx11–7 E210x11–7 E217x11–7 E220x11–7 E227x11–7

Comprimento 2 comprimentos para AD/até ao joelho, AG/meia até à coxa, AM/meia - calça e AM/U collant de gravidez

Pé Biqueira fechada com efeito antibacteriano para estilos standard, pé universal para todos os tamanhos, 
biqueira aberta, estilos disponíveis por pedido especial

Banda de fixação Banda de fixação multifuncional em todas as cores, para o modelo de meia até à coxa e até à coxa curta,  
em silicone, sensível e renda por especial pedido

Ideal para mulheres que gostam de estar na moda.•	
Dez cores standard e uma ampla gama de atraentes •	
cores da moda
Versatilidade como até ao joelho, meia até à coxa, •	
meia-calça e meia-calça para grávidas.

Características
Fácil de calçar e de descalçar, assenta ainda melhor •	
graças à nova tecnologia do fio.
Sensação ainda mais suave e aspecto mais fino•	
Clima Comfort melhorado para pernas mais leves e •	
menos transpiração
Elasticidade suave: maior conforto de utilização, •	
graças a maior liberdade para os dedos dos pés e 
menor pressão no antepé
Entretela de menor desgaste no AM em virtude da •	
nova técnica da malha
Reforço do calcanhar para vida extra. Pequeno e não •	
obstrutivo, estende-se à sola do pé. Para as tensões 
extremas do dia-a-dia

tabela de tamanhos – por favor, v. pág. 120
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Estilos padrão

Tamanhos standard I – VII

Feita à medida disponível

Modelos especiais disponível

Tamanho standard

„M“ = para cintura „H“ = para anca

I
II
III

95 cm e acima 110 cm e acima

IV
V 120 cm e acima 135 cm e acima

VI
VII 125 cm e acima 145 cm e acima

Secções maxi de cueca não podem ser encomendadas para peças individuais 
mediven elegance.

Para encomendar

Secção maxi da 
cueca

Tamanho 
regular

curta

Classe 1 E1Z0x11–7 E1Z7x11–7

Classe 2 E2Z0x11–7 E2Z7x11–7

As medidas necessárias para a secção maxi da cueca devem 
ser tiradas na cintura (M) e no maior perímetro da anca (H):

Compressão

CCL 1, 2
Vantagens do produto

A meia elegante em muitas cores 
e estilos em voga.

Cores
O artigo está disponível nas 
seguintes cores:
S = Standard
M = feita por medida
Estão disponíveis cores das 
tendências da moda.

S + M

Preto
S + M

Azul
S + M

Antracite

S + M

Sienna
S + M

Montana
S + M

Caramelo

S + M

Areia
S + M

Diamante
S + M

Bege

S + M

Branco

Clima Comfort Clima Fresh

Soft ElasticPerfect Fit

Variety
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