mediven

mediven

Mastektomi sonrası oluşan ödem
tedavisinde seçilebilecek en doğru ürün.
Endikasyonlar
 Koldaki birincil ve ikincil lenf ödemlerin bilekten ba layarak ya ya da eli

de kapsayarak tedavisi
 Post-operatif ve post-travmatik ödem

Ürün Özellikleri
 RAL standartlar na uygun 1. s n f kalitede ürün .
 Etkili ve yenilikçi dokuma dizayn ile yumu ak ve estetiktir.

CCL‐1
CCL‐2

(15‐21 mmHg)

 Dirsek k sm ekstra koruyucu materyalle güçlendirilmi tir.

(23‐32 mmHg)

 Latex içermez
 Do al nemlendirici özelli indeki lanolin içerir
 40°C de makinede y kanabilir ve kurutulabilir.

Örgü sisteminin özellikleri
 E siz comfort zone özelli ine sahiptir.
 Double elips özelli i ile dirsek iç k sm n n daha rahat hareket etmesini ve

ki inin günlük ya am aktivitelerinde daha rahat olmas n sa lar. Bu
yenilikçi örme sistemindeki elipsler dirse in fleksiyon ve ekstansiyon
s ras ndaki bas nç hissini azalt r, lenfatik drenaj optimum seviyeye
ç kart r. Hareket esnas nda dirsek iç k sm nda meydana gelen k r kl klar
en aza iner, bu sayede a r azal r.
 Double elips teknolojisi Medi'nin patentli teknolojisidir. Bu yeni serinin
etkinli i garantilidir.
 Özellikle post op ve post travmatik tedavilerde kullan l r.
 Nefes alan bir yap ya sahip silikon bantlar kollu un kaymas n önler,
konforlu bir kullan m sunar.
Ki iye özel üretim yap labilmektedir.

silikon bantlı

cG

cD
cC
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Kronik ülserlerin tedavisinde en iyi
yöntem!
Gümü yara bak m nda yayg n olarak kullan lan bir elementtir. Yüksek
yo unluklarda gümü konsantrasyonu kullan ld nda bakterilerin
geni alana yay lmas engellenmektedir.
mediven ülcer çorab n n en önemli özelli i gümü elementinin
dokumada kullan lan iplik ile birle tirilmesidir. Bu özellik sayesinde
koku olu umu engellenir ve mikroorganizmalar n geli mesine kar bir
direnç olu turulur. Böylece mediven ulcer, uzun vadeli bir etki
olu turarak antibakteriyel koruma sa lar
mediven ulcer kit, iki farkl özellikte çoraptan olu maktad r


Bir çift mediven ulcer çorab 24 saat boyunca 20 mmHg bas nç
uygulamak üzere tasarlanm t r.
Bir çift mediven ulcer çorab , bir tanesi gece bir tanesi gündüz
kullan lmal d r. Bu sayede gümü elementinin antibakteriyel
etkisine ara verilmeden sürekli uygulama sa lanmaktad r.
95 C'ye kadar s cakl larda y kanabilmektedir.



Bir adet mediven plus çorab da yine 20 mmHg bilek bas nc
uygulamaktad r. Gün içerisinde gümü dokumal ülser çorab n n
üzerine giyilerek kompresyon tedavisi sa lamaktad r. Gece ise
sadece ülser çorab n n giyilmesi önerilmektedir.



Gün içerisinde, bu iki çorab n kombinasyonuyla 40 mmHg bas nç
sa lanarak akut fazdaki ülserin tedavisi için gerekli kompresyon
sa lanmaktad r.

Özellikler


Gözlem aç kl : Hasta güvenli i için özel olarak tasarlanm gözlem
aç kl kan sirkülasyonunun izlenmesine olanak sa lamaktad r.



Yumu ak bant: Çorab n bitim k sm ndaki hassas bant sayesinde
herhangi bir s kma olmadan çorab n kaymas engellenmektedir.



Renkli topuk dokumas : Çorab n do ru pozisyonda giydirilmesinde
kolayl k sa lamaktad r. Bu renk farkl l klar sayesinde beden seçimi
de daha h zl yap lmaktad r

Endikasyonlar
 Birincil ve ikincil lenf ödem
 Lipo-ödem

Fonksiyon
Ödemin tedavi edilmesinde destek sa lar. Özel yap s ile bandaj ya da
çorap alt nda yerle tirilen bölgede daha yüksek bas nç uygulayarak,
hassas bir drenaj sa lar.

Kullanım
Kesilerek, bütün halinde ya da bir kaç parça bir arada, bandaj ya da
çorap alt nda kullan labilir.

Özellikler
 Teraputic olarak ekillendirilmi sentetik latekstir.
 Cilde dost, hava ve su geçirgendir.
 Kesilerek ekillendirilebilir.
 Dokusunu ve eklini korur.
 En uygun inceliktedir.
 40 derecede deterjanla hassas programda y kanabilir.

ELSA Ortopedi
Elsa Ortopedi, üründe kalite, hizmette kalite temel prensibine dayanarak 1998
y l nda kurulmu tur. TPE taraf ndan marka tescilini alm ve ISO-13485 Kalite
Yönetim Sistemini uygulamaktad r.
Kuruldu u y ldan günümüze kadar, ithalat n yapt ürün yelpazesini her geçen
gün artt rarak sa l k sektöründe hizmet vermeye devam etmektedir. Da t m n
yapt m z fizik tedavi cihazlar , ortopedik ürünler, varis çoraplar ve sporcu
sa l ürünleri, tüm dünyada kabul görmü markalar olup, Türkiye pazar na
firmam z taraf ndan sunulmaktadir.
Elsa Ortopedi; Ankara merkez ofis, Ankara ube ve stanbul bölge müdürlü ü
olmak üzere 3 merkezden yürütülmektedir. Merkezlerimiz d nda Türkiye
bölgelerinde bulunan bayiler ile hizmet verilmektedir. TSE-HYB belgesine sahip
teknik servisi departman ile sat yap lan cihazlar n teknik servis hizmeti
Ankara merkez ofiste ve stanbul bölge müdürlü ünde verilmektedir.
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