
Doplňkový sortiment medi (více informací k jednotlivým artiklům najdete na www.medi-expert.cz)

Pažní návlek Název Provedení Kód VZP

Pažní návlek 
s pleteným 
lemem

C–G
II. KT

5000531

Pažní návlek 
s rukavicí 
– s pleteným 
lemem

A–G
II. KT

5000533

Pažní návlek 
s upínáním 
za ramínko 
podprsenky 
anebo 
s popruhem 
přes hrudník

C–G/H
II. KT

5000534

Pažní návlek 
s rukavicí 
– s upínáním 
za ramínko 
podprsenky 
anebo s popru-
hem přes hrudník

A–G
II. KT

5000535

Rukavice A–C
II. KT

5000532

Neelastický kompresní systém 
pro terapii bércového vředu

• zlepšená hojitelnost a rychlejší hojení v porovnání s bandážováním
• snadná aplikace, okamžitě nastavitelný
• k dispozici ve třech délkách, které pokrývají všechny velikosti pacientů
• těsně přiléhavý systém zajišťuje perfektní padnutí ke končetině
• možnost redukovat velikost návleku během postupného snižování 

objemu končetiny
• patentovaná technologie BPSTM (integrovaný tlakový systém) sloužící 

k nastavení a kontrole správné úrovně terapeutického tlaku
• Breathe-O-Prene®: prodyšný, flexibilní a pohodlný materiál
• protizápachová a antimikrobiální tkanina
• šetrný k pokožce, komfortní při nošení

Kompresní terapie při „ulcus cruris venosum“

• kolekce mediven ulcer kit obsahuje: 
2 kusy lýtkových punčoch mediven ulcer (obsahují elementární stříbro) 
1 kus lýtková punčocha se špicí mediven ulcer plus

• lýtková punčocha mediven ulcer s obsahem stříbra a s tlakem 20 mm Hg (v oblasti 
nad kotníkem) je koncipovaná k permanentní kompresi během dne i noci

• lýtková punčocha mediven ulcer plus s tlakem 20 mm Hg (v oblasti nad kotníkem) obecně 
zlepšuje a zesiluje tuto kompresivní léčbu během aktivních denních fází pacienta, což zajišťuje 
lékaři požadovaný tlak o síle 40 mm Hg vhodný zejména v akutní fázi vředové terapie

• dlouhodobá účinnost díky použití elementárního stříbra ve vláknu tkaniny pro 
antibakteriální a antimykotický účinek

• s párem punčoch mediven ulcer budete mít vždy po ruce druhou náhradní pro případ, když 
se první právě pere, čímž je zajištěna nepřetržitá kompresivní léčba

Velikost 1 2 3 4 

Obvod Normal Extra šířka Normal Extra šířka Normal Extra šířka Normal Extra šířka

g 25,5 – 28,0 28,5 – 31,0 28,0 – 30,5 30,5 – 33,5 30,0 – 33,0 33,0 – 36,0 32,0 – 35,0 35,0 – 38,5

f 23,5 – 25,5 25,5 – 28,0 25,0 – 27,5 27,5 – 30,0 27,5 – 30,0 30,0 – 33,0 29,5 – 32,0 32,0 – 35,0

e 23,0 – 25,0 24,0 – 26,0 24,5 – 26,5 26,5 – 29,0 26,0 – 28,5 28,5 – 31,0 27,5 – 30,0 30,0 – 33,0

d 22,0 – 24,0 24,0 – 26,0 23,0 – 25,0 25,0 – 27,5 24,0 – 26,0 26,0 – 28,5 25,0 – 27,5 28,0 – 30,5

c1 15,0 – 16,5 16,5 – 18,0 18,0 – 19,5 19,5 – 21,0

c 13,5 – 14,5 14,5 – 15,5 16,0 – 17,5 17,5 – 19,0

a 15,0 – 18,0 16,0 – 19,0 17,0 – 20,0 19,0 – 22,0

Velikost 5 6 7 8

Obvod Normal Extra šířka Normal Extra šířka Normal Extra šířka Normal Extra šířka

g 33,5 – 36,5 37,0 – 40,5 36,0 – 39,5 39,5 – 43,0 38,0 – 41,5 41,5 – 45,5 40,5 – 44,5 45,0 – 49,5

f 31,0 – 34,0 34,0 – 37,0 33,0 – 36,0 36,0 – 39,5 35,0 – 38,5 38,5 – 42,0 37,5 – 41,0 41,5 – 45,5

e 29,0 – 31,5 31,5 – 34,5 30,5 – 33,5 33,5 – 36,5 32,5 – 35,5 35,5 – 39,0 35,0 – 38,5 38,5 – 42,0

d 27,0 – 29,5 29,5 – 32,0 28,5 – 31,0 31,0 – 34,0 30,5 – 33,5 33,5 – 36,5 33,0 – 36,0 36,0 – 39,5

c1 21,0 – 23,0 23,0 – 25,0 25,0 – 27,5 27,5 – 30,0

c 19,0 – 20,5 20,5 – 22,5 22,5 – 24,5 25,0 – 27,5

a 20,0 – 23,0 22,0 – 25,0 24,0 – 27,0 26,0 – 29,0

Měření paže pro správnou volbu 
velikosti návleku mediven harmony

Měření ruky pro správnou volbu 
velikosti rukavice

5 cm
c

a

c1

d
e

f
g

Obvodové míry rukavice

Velikost 2 3 4 5 6 7

c1 15,0 – 18,0 17,0 – 20,0 19,0 – 21,5 21,0 – 23,5 23,0 – 26,0 25,5 – 30,0

c 13,5 – 15,5 15,0 – 18,0 17,0 – 20,0 19,0 – 21,0 20,0 – 23,5 22,5 – 27,5

b 15,5 – 20,0 17,5 – 21,0 19,5 – 23,0 20,5 – 24,0 22,5 – 26,0 24,5 – 30,0

a 15,0 – 19,0 17,0 – 20,0 19,0 – 22,0 20,0 – 23,0 22,0 – 25,0 24,0 – 29,0

Délka rukavice, 
všechny velikosti 

AB 3,5 – 4,5

AC 10,0 – 12,0

AC1 15,0 – 16,0

a b c c1
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Barevné provedení

medi fix – lepidlo 
na punčochy
• pro lepší uchycení 

kompresivních punčoch
• z pokožky jej lze snadno 

smýt vodou a mýdlem

medi clean – prací gel
• prostředek pro ruční 

praní kompresivních 
punčoch

• speciálně vyvinut pro 
barvené příze

• dermatologicky dobře 
snášen

medi day – denní gel
• ochlazuje a osvěžuje
• snižuje napětí a citlivost 

kůže
• zlepšuje vyživování 

pokožky

medi night – noční 
krém
• zklidňuje povrch pokožky
• urychluje regeneraci 

pokožky 
• krém nemastí

mediven® ulcer kitcircaid® juxtacures®

Více informací naleznete na www.medi-expert.cz/circaid-juxtacures

Více informací naleznete na www.medi-expert.cz/mediven-ulcer-kit*CEAP – Clinical Etiology Anatomy Pathophysiology (varikózní komplex, klinická klasifikace chronické žilní insuficience)
Z – je nutné schválení revizním lékařem

medi Butler Off 
– svlékač punčoch
• usnadňuje svlékání 

kompresivních punčoch
• slouží i k obouvání obuvi

medi 2v1
• pomůcka k navlékání 

i svlékání kompresivních 
punčoch

• lehká, odolná, lze ji složit
• pro varianty s otevřenou 

i uzavřenou špicí

CEAP C6*

Poznámka: všechny míry měřeny v cm

Délková míra C–G (cm)

Standardní délka 41 – 47

←

↖

medi soft – zvlhčující 
pěna na pokožku
• vhodná pro sušší 

pokožku, hydratuje
• přispívá také k lepšímu 

přilnutí silikonového 
lemu/krajky k pokožce

medi spot ex – tekutý 
odstraňovač skvrn
• pro odstranění skvrn 

z kompresivních punčoch 
(na palcích nebo patách 
pleteniny)

• nanáší se před praním

Caramel

Gumové rukavice / 
Textilní rukavice
• snadnější a šetrnější 

oblékání a svlékání 
kompresivních punčoch

• tři velikosti:
S = obvod dlaně 6,5" až 7"
M = obvod dlaně 7,5" až 8"
L = obvod dlaně 8,5" až 9"

Prací pytlík
• pro praní kompresivních 

punčoch v automatické 
pračce

• ochrání punčochu před 
poškozením od oděvů se 
zipy, suchými zipy apod.

mediven harmony®

Pažní návleky

medi. I feel better.

Rozměrové 
tabulky 2020
Zdravotní 
kompresivní výrobky

mediven® active / for men

Certifikace RAL – léčebně správná komprese
Produkty medi jsou certifikovány německou technickou normou pro kompresivní punčochy 
RAL-GZ 387. Výrobky jsou každoročně testovány v akreditované zkušebně v německém 
Hohensteinu a certifikace je úspěšně obnovována. Lékaři a pacienti tak mají jistotu, 
že výrobky medi splňují z hlediska výroby velmi náročná kritéria pro správné dodržení 
tlakových hodnot. Tím je zaručena úspěšná kompresivní léčba.

www.maxis-medica.cz•Tel.: +420 571 633 510 KONTAKTY EXPEDICE:800 900 336 (bezplatná infolinka),+420 602 288 842, expedice@maxis-medica.com, E-shop: www.medi-expert.cz

 jsou certifikovány německou technickou normou pro kompresivní punčochy 

20–50 %
Tlak v oblasti

STEHNA

50–80 %
Tlak v oblasti LÝTKA

100 %

Tlak v oblasti
nad KOTNÍKEM

ROZLOŽENÍ KOMPRESE 
dle normy RAL-GZ 387

mediven elegance®mediven plus®

Perfect Fit

Clima Fresh

Soft Elastic

Clima Comfort
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23–32 
mm Hg

CEAP C5, C6*

Kód SÚKL

5002981

Kód SÚKL

5002950 Z
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mediven® thrombexin® 18
Profylaxe trombózy

medi Swing Microfibra
Podpůrné podkolenky

medi Swing Cotton
Podpůrné podkolenky

medi 
Hospitalbutler

Název
M

at
er

iá
l

CE
AP

*

Ko
m

pr
es
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ní

 
tř
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 šp
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í

A–D A–G

lem

A–G

krajka

A–G

s upínáním

AG-HB

dámské

A-T

pánské

A-TH

těhotenské

A-TU

Barevné
provedení

mediven 
elegance®

le
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a 
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nk

ý

C1
–C

2

II. KT
23–32 mm Hg

–

5000527 5000528 5002959 5000530 – 5000529 – 5002983
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mediven®

active si
ln

ý

C1
–C

4

II. KT
23–32 mm Hg

– 5000526 – – – – – – –
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mediven®

for men le
hk

ý 
a 

te
nk

ý

C1
–C

3

II. KT
23–32 mm Hg

– 5002963 – – – – – – –
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mediven 
plus®

st
ře

dn
ě 

si
ln

ý

C1
–C

5 II. KT
23–32 mm Hg

– 5000525 – 5000524 5002977 5000523 5000522 5000520 5000521

Ca
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III. KT
34–46 mm Hg

– 5000519 – 5000518 – 5000517 – – –

CE
AP

*

Diagnóza Cíl komprese

C1 Pavoučí žíly, teleangiektazie 
nebo retikulární žíly

Prevence otoků, 
pocitu těžkých nohou, 
tlaku a bolesti

C2
Viditelné nebo hmatatelné 
křečové žíly (větvičky a vena 
saphena); eventuálně křečové 
žíly v těhotenství

Prevence otoků, 
pocitu těžkých nohou, 
tlaku a bolesti

C3 Edém Redukce edému

C4

Změny na pokožce 
a v podkožní tkáni 
(přidružené navíc 
ke chronické žilní 
nedostatečnosti) 
rozdělené do dvou 
podskupin:

a) Pigmentace nebo ekzém

b) Bílá atrofie, 
dermatoskleróza

Prevence ulcerace

C5 Zhojený žilní bércový vřed
Prevence vzniku 
nového vředu

C6 Floridní žilní bércové vředy
Hojení vředu, 
úleva od bolesti

a)

b)

Obvodové míry

Velikosti 1 1+ 2 2+ 3 3+ 4 4+ 5 5+ 6 6+ 7 7+

punčochové kalhoty g 43–57 45–62 49–67 53–72 56–77 60–81 64–85

krajka/lem (v rozšířené velikosti) g+ – 49–57 – 53–62 – 57–67 – 61–72 – 65–77 – 69–81 – 73–85

krajka/lem g 43–48 – 45–52 – 49–56 – 53–60 – 56–64 – 60–68 – 64–72 –

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

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

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

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

b1 23–27 24–29 26–32 29–35 31–37 33–39 35–41

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

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

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

Délkové míry

Krátká Normal

A–G* 62–71 72–83

A–D 34–38 39–44

Délkové míry mediven for men

A–D normal 39–44

A–D krátká 34–38

Délkové míry mediven active

A–D normal 43–49

A–D krátká 37–42

mediven elegance® • mediven® active • mediven® for men • mediven plus®

Zdravotní kompresivní punčochy

mediven elegance® standard

t - obvod pasu
h - obvod přes boky
g - obvod přes stehno

(měřit 5 cm pod rozkrokem)
f - obvod v půli stehna

(měřit jen u A–F provedení)
e - obvod přes koleno
d - obvod pod kolenem
c - obvod přes lýtko
b1 - obvod pod lýtkem
b - obvod nad kotníkem
y - obvod přes patu a nárt
a - obvod za prsty

Stehenní punčocha se samodržicím lemem (A–G)

Velikost
Obvod (cm) Barevná označení

Kotník (b) Lýtko (c) Stehno (g) Pata Stehno

XS 17–19 26–36 40–50 oranžová oranžová

S 20–22 30–42 48–60 zelená zelená

SX 20–22 30–42 56–70 zelená šedá

M 23–25 34–46 56–70 fialová fialová

MX 23–25 34–46 64–80 fialová šedá

L 26–28 38–51 64–80 modrá modrá

LX 26–28 38–51 72–90 modrá šedá

XL 29–31 42–55 72–90 červená červená

XLX 29–31 42–55 80–100 červená šedá

Lýtková punčocha (A–D)

Velikost
Obvod (cm) Barevná označení

Kotník (b) Lýtko (c) Pata

XS 17–19 26–32 oranžová

S 20–22 30–38 zelená

M 23–25 34–44 fialová

L 26–28 38–48 modrá

LX 26–28 44–55 šedá

XL 29–31 44–55 červená

XXL 32–34 51–66 hnědá ↑ medi Hospitalbutler
• snadnější a šetrnější navlékání 

antiembolických kompresivních 
punčoch pro ležící pacientyStehenní punčocha se samodržicím silikonovým lemem ↗

* platí i pro určení délkové míry AG–HB 
a všech variant AT

Skladem barvy Caramel a Black se špicí, provedení AD, AG (krajka Platinum) a AT. 
U ostatních barev a variant produktu je individuální objednávka závazná, bez možnosti 
vrácení. Dodací lhůta je 14 dní.

Skladem barvy Anthracite a Black se špicí. U ostatních barev je individuální objednávka závazná, bez možnosti vrácení. Dodací lhůta je 14 dní.

Skladem barvy Anthracite a Black se špicí. U ostatních barev je individuální objednávka závazná, bez možnosti vrácení. Dodací lhůta je 14 dní.

Skladem barva Caramel, II. KT, bez špice, provedení AD a AG (lem). 
U ostatních barev a variant produktu je individuální objednávka závazná, bez možnosti vrácení. Dodací lhůta je 14 dní.

medi Swing Microfibra

Velikost I II III IV V VI

Velikost chodidla (Euro) 35–37 37–39 39–41 41–43 43–45 45–47

c – obvod lýtka (cm) 26–31 28–35 31–38 33–41 35–44 37–47

b – obvod nad kotníkem (cm) 16–18 18–20 20–22 22–24 24–26 26–28

medi Swing Cotton

Velikost I II III IV V

Velikost chodidla (Euro) 35–37 37–39 39–41 41–43 43–45

c – obvod lýtka (cm) 26–31 28–35 31–38 33–41 35–44

b – obvod nad kotníkem (cm) 16–18 18–20 20–22 22–24 24–26

*CEAP – Clinical Etiology Anatomy Pathophysiology 
 (varikózní komplex, klinická klasifikace chronické žilní insuficience)

g+  stehenní punčochy s lemem a krajkou jsou vyráběny i v rozšířené velikosti v měrném bodě,,g“
a označují se jako 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+

A …T = délkové míry
a …g = obvodové míry

Nejdůležitější 
 obvodové míry:

Jemně žebrované podkolenky s vysokým obsahem bavlny (63 %)

18 
mm Hg

18 
mm Hg

18 
mm Hg

Poznámka: všechny míry měřeny v cm

CEAP C1* CEAP C1*

Jemně žebrované podkolenky z mikrovlákna

*CEAP – Clinical Etiology Anatomy Pathophysiology (varikózní komplex, klinická klasifikace chronické žilní insuficience)

Barva: černá Barva: černá
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