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mediven®

forte
O seu parceiro de peso na terapia de compressão.

Indicações
Casos de trombose (trombose venosa profunda, •	
síndrome pós-trombótico) em que existe tendência 
para edema moderado a grave
Varicose na gravidez com tendência para edema •	
moderado a grave
Doenças venosas infl amatórias (trombofl ebite •	
superfi cial, varicofl ebite) com tendência para edema 
grave
Insufi ciência venosa crónica estádio I, II (atrofi a •	
branca, dermatosclerose) e III (ulcus cruris venosum) 
após ulcerações insignifi cantes e tendência para 
edema grave e após ulcerações recorrentes graves 
e úlceras graves das pernas
Lipoedema, estádio I•	
Linfedema, estádio I•	

Modo de acção
Máxima estabilidade de compressão durante todo o 
dia, elevada pressão para uma acção profunda 
e durabilidade extrema.
Isso traduz-se numa terapia de confi ança para casos 
mais graves, graças ao mediven forte.

Características
A meia sem costuras, elástica nos dois sentidos, é •	
altamente fl exível e não escorrega
Muito resistente para veias varicosas pronunciadas •	
a graves, distúrbios de funcionamento venoso grave, 
após cicatrização de úlceras crurais.

mediven forte

Estilos AD AD curta AG AG curta

barriga da perna barriga da perna curta coxa coxa curta

Classe2 Artigo n.º F240001–7 F247001–7 F260001–7 F250001–7

Classe3 Artigo n.º F340001–7 F347001–7 F360001–7 F350001–7

tabela de tamanhos – por favor, v. pág. 121

Comprimento 2 comprimentos para AD/até ao joelho e AG/até à coxa e AM/meia-calça 

Pé Biqueira aberta, fechada por pedido especial

Banda de fi xação banda de fi xação de silicone para os modelos de meia até à coxa curta e até à coxa, banda de fi xação 
multifuncional e renda disponíveis por especial pedido

Styles

AG AG curta AM AM curta

coxa
com cinto

coxa curta 
com cinto

meia-calça meia-calça curta

lado dir. lado esq. lado dir. lado esq.

Class 2 Artigo n.º F267001–7 F266001–7 F257001–7 F256001–7 F210001–7 F217001–7

Class 3 Artigo n.º F367001–7 F366001–7 F357001–7 F356001–7 F310001–7 F317001–7
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Compressão

CCL 2, 3
Vantagens do produto

A meia forte para 
indicações graves.

Cores
O artigo está disponível nas 
seguintes cores:
S = Standard
M = feita por medida

Clima Fresh

Estilos padrão

Tamanhos standard I – VII

Feita à medida disponível

Modelos especiais disponível

S + M

Preto
S + M

Bege

Perfect Fit

Variety
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