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Varis çorapları ve bası giysileri nasıl kullanılır?
Sabahları yataktan kalkar kalmaz giyilmesi ve yatana kadar çıkarılmaması gerekir.

Her gün yıkanmalıdır. Bu şekilde hem hasta uyumu daha yüksek olur, hem de varis
çorabının basınç profili değişmez.
Varis çorapları ve bası giysilerinin üretici firma tarafından tavsiye edilen kullanım 
ömrü 6 aydır.
Ilık suda sıvı deterjan ile yıkanmalıdır. 6-7 el yıkamasından sonra bir defa makinede
40 derecelik hassas programda sıvı deterjan kullanılarak (yumuşatıcı olmadan)
yıkanabilir.
Kullanım ömrünün uzatılması ve kaçmaların önlenmesi için mutlaka eldiven
yardımıyla giyilmelidir.

medi kompresyon
Sağlık, spor ve yaşam stilinizdeki kalite göstergesi!

Clima Comfort

Soft Elastic

Perfect Fit

Clima Fresh

Variety

Double Ellipses

Tasarım, araştırma / geliştirme ve üretim alanındaki 60 yıllık
Alman deneyimi ile size sunulan garantili, doğru, hassas ve
kademeli basınç dağılımına sahip mükemmel kalite!

Nemi uzaklaştırır, cildi kuru tutar. Patentli örme 
teknolojisi ile sağlanan hızlı nem transferiyle ısı 
değişikliklerine uyumludur.

Yeni örme teknolojisi giyim konforunu artırırken, 
parmak bölgesine daha az basınç uygulayarak 
hareket özgürlüğü sağlar.

Mükemmel anatomik uyumu sayesinde giyim 
konforunu artırırken, basıncın her bölgeye doğru
uygulanmasını sağlar.

medi’nin üstün teknoloji materyali ve üretimi tüm gün
hijyen ve ferahlık sunar. Clima-fresh sistem, çorapta
bakteri ve mikroorganizmaların üremesine engel olur.

medi kompresyon çorap ve giysileri, her tür kullanıcı
gereksinimini karşılamak için geniş beden ve model
çeşitliliğine sahiptir.

Double elips teknolojisi medi’nin patentli teknolojisidir. 
Dirsek iç kısmının daha rahat hareket etmesini ve kişinin 
günlük yaşam aktivitelerinde daha rahat olmasını sağlar.



 
 
 
 
 
 

Eşsiz yumuşaklık ve esneklikte, en yüksek beklentileri bile karşılayabilen 
basınçlı çoraptır.  mediven  elegance mükemmel giyim rahatlığı ile 
medikal gereksinimlerin ve kozmetik beklentinin eşsiz bir birleşimidir. 
En iyi tedaviyi en iyi konfor ve estetikle size sunar.

Modaya uygun tasarımı ve medikal etkinliğin eşsiz bir kombinasyonu olan
mediven elegance serisi kompresyon tedavisinin yanı sıra hastaların
kozmetik görünüş ihtiyacını da karşılar.

Yenilikçi dokuma ve materyal teknolojisi
Dermatolojik olarak test edilmiş dokuma sistemi sayesinde mükemmel
esneklik sağlar. Külotlu modellerde kalça ve karın anatomisine uyumlu
yapısı ve bilekte katlanma yapmayı önlemek için özel olarak dizayn
edilmiş topuk kısmı sayesinde tam uyum sağlar. Diz altı modellerde
yumuşak ve geniş bitiş lastiği kaymayı engellerken, ciltte herhangi bir 
kesme ya da tahrişe neden olmaz
Clima - Comfort   Teknoloji
Patentli bu sistem sayesinde özel materyal nemi deriden hızlı emer ve
dışarı atar. Bu sayede cilt üzerinde terleme ve rahatsızlık oluşmaz. Tüm
çorap bu hava geçirgen sistemle dokunmuştur. 
Medikal basınç profili
Kademeli basınç sistemi sayesinde basınç profilinin doğruluğunu 
garanti eder.
Bir dokunuştan bile daha yumuşak
Konforlu bir kullanım ve uyum sunar.
Climafresh sistem
Patentli antibakteriyal dokuma ile ayaklar rahat ve güvenlidir.
Geniş renk, beden ve model seçenekleri
Parlak , ince görünümü geniş renk yelpazesi ve Swarovski taşlı modeller
ile farklı gereksinimlere hitap eder.
Cilde dost
Eko-Tex 100 standardına göre üretilmektedir, hipoalerjiktir.
Yıka ve giy

Etkin kompresyonun modaya uygun yüzü!

Özellikler



 
 
 
 
 
 

Geniş basınç skalası ile ilerlemiş venöz problemlerde güvenle 
kullanılabilen, dayanıklı ve konforlu kompresyon çorabı.

Günlük yaşamda bay ve bayanlar için ortak
çözüm sunan dayanıklı ve konforlu
kompresyon çorabı

Özellikler
Clima - Comfort   Teknoloji
Patentli bu sistem sayesinde özel materyal nemi deride hızlı emer ve
dışarı atar. Bu sayede cilt üzerinde terleme ve rahatsızlık oluşmaz. Tüm
çorap bu hava geçirgen sistemle dokunmuştur.
Mükemmel esneklik ve giyim kolaylığı ile tam uyum sağlar.
Medikal basınç profili
Kademeli basınç sistemi sayesinde basınç profilinin doğru olduğunu
kesin olarak garanti eder.
Mikroblok ağ bölümü
Ağ bölümünde geliştirilmiş dayanıklı dokuması ile daha rahat ve
konforlu bir kullanım sunar.
Dizüstü silikon üst bant
Kaymayı önleyen silikon üst bant sayesinde gün boyunca
rahatlıkla kullanıbilir.
Açık burun modellerde yumuşak dokuma
Ayağı çevreleyen dokumanın yumuşaklığı kullanımı kolaylaştırır
kesme yapmaz.
Climafresh sistem
Patentli antibakteriyal dokuma ile ayaklar rahat ve güvenlidir.
Geniş renk, beden ve model seçenekleri
Farklı gereksinimleri karşılarken mükemmel uyum sağlar.
Cilde dost
Eko-Tex 100 standardına göre üretilmektedir, hipoalerjiktir.
Yıka ve giy
Makinede 40 ’ de hassas programda sıvı deterjan ile ve yumuşatıcı
olmadan yıkanabilir ve kurutulabilir.



 
 
 
 
 
 

Dayanıklı ve esnek dokuma

Esnekliği ile her hareketinize uyum sağlar.

Medikal basınç profili

Kademeli basınç sistemi sayesinde basınç profilinin doğru

olduğunu kesin olarak garanti eder.

Açık burun

Özel durumu olan hastalarda ( diyabet, mantar, enfeksiyon vb durumlarda)

hasta uyumunu arttırır, burun kısmı çift katlı dokunduğu için ayakta

kesme yapmaz.

Climafresh sistem

Patentli antibakteriyal dokuma ile ayaklar sağlıklı ve güvenlidir.

Cilde dost

Eko-Tex 100 standardına göre üretilmektedir, hipoalerjiktir.

Yıka ve giy

Makinede 40 ‘de hassas programda sıvı deterjan ile ve yumuşatıcı

olmadan yıkanabilir ve kurutulabilir.

Varis problemleriniz için ekonomik çözüm

Özellikler 

duomed   kullanım rahatlığı sunarken, medikal gereksinimlerinizi

de karşılayan ideal bir çoraptır. Mükemmel kalitesinin yanında,

dayanıklı ve estetik görünümlüdür.



 
 
 
 
 
 

anthracite
antrasit

Sağ ve sol ayak anatomisine uygun üretim
Kullanım sırasında maksimum konfor sağlamak için, sağ ve sol ayak
anatomisine göre farklı üretilmiştir.
Bir dokunuştan bile daha yumuşak
Özel olarak geliştirilmiş ipliklerle elde edilen pürüzsüz ve yumuşak
dokuması ile konforlu bir kullanım ve uyum sağlar.
Geniş fitilli dokuma ile daha modern görünüm
Clima-Comfort teknoloji
Patentli bu sistem sayesinde özel materyal nemi deriden hızla emer
ve dışarı atar. Bu sayede cilt üzerinde terleme ve rahatsızlık oluşmaz. 
Tüm çorap, bu hava geçirgen sistem ile dokunmuştur.
Clima- Fresh sistem
Antibakteriyel etkiye sahip, geliştirilmiş patentli bu dokuma ile ayaklar
rahat ve güvenlidir.
Geniş renk ve beden seçenekleri
Günlük yaşama uyarlanmış bu çorap grubunda, her zevke özel 4 farklı 
renk alternatifi mevcuttur.
Cilde dost
Eko-Tex 100 standardına göre üretilmektedir, hipoalerjiktir.
Yıka ve giy
Makinede 40 ‘de hassas programda sıvı deterjan ile ve yumuşatıcı
olmadan yıkanabilir ve kurutulabilir.

Yaşantınızın her adımına uyum
sağlayacak, modern erkek çorabı

Özelikler 

Erkekler için özel olarak tasarlanmış diz altı varis çorabıdır. Modern
görünümü, tasarımı ve dokusu ile birlikte yüksek giyim konforu da
sunmaktadır. Yumuşak, elastik ve pürüzsüz bir dokumaya sahiptir.



 
 
 
 
 
 

anthracite
antrasit

white
beyaz

Hafif ve orta basınçlarda üretilmektedir.

Sağlam ve zor aşınan materyali sayesinde günlük kullanım için

idealdir.

Sportif konforlu taban dokuması ile ekstra rahatlık hissi

5 farklı  renk ve 7 beden alternatifi bulunmaktadır

Clima-Comfort teknoloji

Patentli bu sistem sayesinde özel materyal nemi deriden hızla emer

ve dışarı atar. Bu sayede cilt üzerinde terleme ve rahatsızlık oluşmaz. 

Tüm çorap, bu hava geçirgen sistem ile dokunmuştur.

Yıka ve giy

Makinede 40 ‘de hassas programda sıvı deterjan ile ve yumuşatıcı

olmadan yıkanabilir ve kurutulabilir.

Sportif, konfor ve dayanıklılık sunan
kompresyon çorabı

Endikasyonlar

Özellikleri 

Hafif ödem eğilimli primer ve sekonder varis

Kronik venöz yetmezlik evre I ve II, hafif ile orta derecede ödem /

CEAP-C1 ile C3 sınıflaması.

Hareketli hastalar için tromboz profilaksisi

Yoğun ve aktif çalışan insanlar ve sporcular için tasarlanmış modern
görünümlü kompresyon çorabı.



 
 
 
 
 
 

S

18-20 20-23 23-26 26-29 29-32

M L XL XXL

Seyahat esnasında tromboz riskini
azaltan kompresyon çorabı

Özellikleri 
Yenilikçi örme ve fitilli dokuması sayesinde klasik çoraplardan
farksız görünür.
Dizaltı çorap
Yolculuklar sırasında giyim kolaylığı ile tam uyum sağlar.
Yumuşak baldır dokuması
Yumuşak bitiş dokuması kesme yapmaz, rahat kullanılır.
Örme  tekniği 
Özel örme tekniği kaymayı önler. 
Clima - Comfort   Teknoloji
Patentli bu sistem sayesinde özel materyal nemi deriden hızlı emer ve
dışarı atar. Bu sayede cilt üzerinde terleme ve rahatsızlık oluşmaz. Tüm
çorap bu hava geçirgen sistemle dokunmuştur.
Climafresh sistem
Patentli antibakteriyal dokuma ile ayaklar rahat ve güvenlidir.
Cilde dost
Eko-Tex 100 standardına göre üretilmektedir, hipoalerjiktir.
Yıka ve giy
Makinede 40 ’ de hassas programda sıvı deterjan ile ve yumuşatıcı
olmadan yıkanabilir ve kurutulabilir.

mediven   travel, basınçlı çorap üretilmesi ve geliştirilmesi alanında
onlarca yıllık deneyimin sonunda yaratılmış bir üründür. Klinik olarak test
edilmiş profilaksis ürünlerde bulunması gereken tüm özelliklere sahiptir.
Doktorlar, teknisyenler ve kullanıcılardan oluşan bir ekip tarafından etkisi
ve sonuçları garanti edilen mükemmel  bir çoraptır.

Bayan

T 140-52

T 140-51

T 140-12

T 140-A

Bay antrasit
anthracite



 
 
 
 
 
 

Gümüş yara bakımında yaygın olarak kullanılan bir elementtir. Yüksek
yoğunluklarda gümüş konsantrasyonu kullanıldığında bakterilerin
geniş alana yayılması engellenmektedir.
mediven ülser çorabının en önemli özelliği gümüş elementinin
dokumada kullanılan iplik ile birleştirilmesidir. Bu özellik sayesinde
koku oluşumu engellenir ve mikroorganizmaların gelişmesine karşı bir
direnç oluşturulur. Böylece mediven ulcer kit, uzun vadeli bir etki
oluşturarak antibakteriyel koruma sağlar.
mediven ulcer kit, iki farklı özellikte çoraplardan oluşmaktadır.

Ülser tedavisinde yenilikçi bakım
konsepti!

Özellikler

Bir çift mediven ulcer çorabı, bir tanesi gece bir tanesi gündüz
kullanılmalıdır. Bu sayede gümüş elemetinin antibakteriyal
etkisine ara verilmeden sürekli uygulama sağlanmaktadır.
Bir adet mediven plus çorabı da yine 20 mmHg bilek basıncı
uygulamaktadır. Gün içerisinde gümüş dokumalı ülser çorabının
üzerine giyilerek kompresyon tedavisi sağlamaktadır. Gece ise
sadece ülser çorabının giyilmesi önerilmektedir.
Gün içerisinde, 40 mmHg ve 20 mmHg basınç sağlanarak
24 saat aralıksız kompresyon uygulaması ile ülser bakımı için
gerekli kompresyon sağlanmış olur. 

Gözlem açıklığı: Hasta güvenliği için özel olarak tasarlanmış gözlem
açıklığı kan sirkülasyonunun izlenmesine olanak sağlamaktadır.

Yumuşak bant: Çorabın bitim kısmındaki hassas bant sayesinde
herhangi bir sıkma olmadan çorabın kayması engellenmektedir.

Renkli topuk dokuması: Çorabın doğru pozisyonda giydirilmesinde
kolaylık sağlamaktadır. Bu renk farklılıkları sayesinde beden seçimi
de daha hızlı yapılmaktadır. 



 
 
 
 
 
 

diz üstü  
bel kemerli

DVT  riskini azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.
Topukta bası yarası riskini azaltan güçlendirilmiş ekstra yumuşak topuk
bölümü (soft heel) bulunmaktadır.
Metatarsal bölgedeki gözlem açıklığı kan dolaşımının kontrol edilmesini
kolaylaştırır.
Dizaltı, dizüstü  ve dizüstü bel kemerli olmak üzere 3 farklı modeli 
bulunmaktadır.
Kaymayan silikon üst bant çorabın düşmesini engeller.
Değişik renklerle kodlandırılmış topuk ve baldır bölümü beden seçimini
kolaylaştırır.
Latex içermeyen özel dokuması sayesinde elastik yapısı ile hastaya
uyumu yüksektir.
Climafresh sistem
Parmak bölgesindeki patentli antibakteriyel dokuma (antibacterial toe)
mantar riskini azaltır.
Cilde dost
Eko-Tex 100 standardına göre üretilmektedir, hipoalerjiktir.
Yıka ve giy
Makinede 40 ‘de hassas programda sıvı deterjan ile ve yumuşatıcı
olmadan yıkanabilir ve kurutulabilir.

Kontraendikasyonları: Arterial bozukluklar, bacaklarda güçlü ödem,
pulmoner ödem, sağ karıncık ile ilgili kalp problemleri, bacaktaki lokal
enfeksiyonlar.

Bilekte 18 mmHg basınç uygulayan anti-emboli çorapları.

Emboliden korunmak için etkili çözüm

Özelikler





 
 
 
 
 
 

Primer ve sekonder lenfödem evre 1-2
Lipoödem evre 1-2 
Keloid (  örn. Yanık sonrası )

Post operatif ve post travmatik ödemler

RAL standartlarına uygun 1. sınıf kalite

Esnek dokuma

Clima Comfort özelliği sayesinde hava geçirgen nefes alabilen

dokumaya sahiptir.

Clima Fresh özelliği ile ferah ve bakteri oluşumunu engelleyici çözüm

sunar.

Anatomik fit özelliği ile vücut yapısına mükemmel uyum sağlarken,

perfect fit özelliği ile basıncın doğru uygulanmasına yardımcı olur.

Standart olarak ulaşılabilir beden seçeneklerinin yanı sıra, kişiye özel

üretimi de yapılabilmektedir.

Kişiye özel ürünlerde ekstra ücret olmadan desenli üretim seçeneği

Hazır grupta eldiven ve kolluk modelleri ve her model için 5 beden ve 2 

uzunluk seçeneği

Eko-Tex 100 (hipoalerjeniktir) standardına göre üretilmektedir.

Silikon bantlar, geniş ödem dokularında daimi güvenli sabitleme sağlar.

2. evreye kadar kol ödemleri için konforlu
ve etkili çözüm.

Endikasyonlar 

Ürün Özellikleri 
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Mastektomi sonrası, koruma amaçlı,
konforlu ve etkili yuvarlak örme 
kol bası giysisi
Endikasyonlar

Ürün Özellikleri

Örgü sisteminin özellikleri

Kolda primer ve sekonder lenfödem aşama 1
Post-operatif ve post-travmatik ödem 

RAL standartlarına uygun 1.sınıf kalitede ürün.
Etkili ve yenilikçi dokuma dizaynı ile yumuşak ve estetiktir.
Dirsek bölgesinde bulunan çift elips dokuma teknolojisi ile hareket 
özgürlüğü artar.
Latex içermez
Doğal nemlendirici özelliğindeki lanolin içerir
Makinede 40 ’de hassas programda sıvı deterjan ile ve yumuşatıcı
olmadan yıkanabilir  ve kurutulabilir. 

Double elips özelliği ile dirsek iç kısmının daha rahat hareket etmesini ve
kişinin günlük yaşam aktivitelerinde daha rahat olmasını sağlar. Bu
yenilikçi örme sistemindeki elipsler dirseğin fleksiyon ve ekstansiyon
sırasındaki basınç hissini azaltır, lenfatik drenajı optimum seviyeye
çıkartır. Hareket esnasında dirsek iç kısmında meydana gelen kırışıklıklar
en aza iner, bu sayede ağrı azalır.
Double elips teknolojisi medi’nin patentli teknolojisidir.
Özellikle post op ve post travmatik tedavilerde kullanılır.
Silikon bantlar kolluğun kaymasını önler, konforlu bir kullanım sunar.

Önemli Not: Belirgin ödemler için uygun değildir. 



 
 
 
 
 
 

2. evreye kadar ödemler için konforlu
ve etkili çözüm.

Endikasyonlar

Ürün Özellikleri

Primer ve sekonder lenfödem evre 1 ve 2
Lipoödem evre 1-2
Post operatif ve post travmatik  ödemler
Ödem gelişme eğilimi gösteren şiddetli flebolojik durumlar
Keloid ( örn. Yanık sonrası)
 

Clima Comfort özelliği sayesinde hava geçirgen nefes alabilen

dokumaya sahiptir.

Clima Fresh özelliği ile ferahlık hissi ve bakteri oluşumunu engelleyici

çözüm sunar.

Anatomik fit özelliği ile vücut yapısına mükemmel uyum sağlarken,

perfect fit özelliği ile basıncın doğru uygulanmasına yardımcı olur.

Standart olarak ulaşılabilir beden seçeneklerinin yanı sıra, kişiye özel

üretimi de yapılmaktadır.

Ayak bileğinde örülebilen özel Y dokuması gibi bir çok alternatif ve

farklı kombinasyon seçenekleri sunar.

İsteğe göre gümüş dokuma ile üretilebilir

Kişiye özel ürünlerde farklı renk seçenekleri ve desenler ile üretilebilir.

Hazır grupta diz altı ve diz üstü modelleri ve her model için  7 beden ve 2

uzunluk seçeneği mevcuttur.

Eko-Tex 100 ( hipoalerjeniktir ) standardına göre üretilmektedir. 



Daha fazla hareket özgürlüğü için yeni 
dokuma teknolojisi ile Lipödem ve 
lenfödem hastaları için ortak çözüm sunan 
düz örme bası giysisi 

 
 
 
 
 
 

Lipödem evre 1-2-3

Primer/sekonder lenfödem evre 1-2

Post operatif ve post travmatik ödemler

Flebo-lenfödem ve lipo-lenfödem

Daha yüksek giyim konforu ve hareket özgürlüğü için özel olarak 

dizayn edilmiş dokuma teknolojisi

Clima Comfort teknolojisi ile hava geçirgen, nefes alabilen

özelliğe sahiptir.

Clima Fresh özelliği ile ferah ve bakteri oluşumunu engelleyici 

çözüm sunar.

Anatomik Fit özelliği vücut yapısına mükemmel uyum sağlarken,

Perfect Fit özelliği ile basıncın doğru uygulanmasına yardımcı olur.

Eko-Tex 100 standardına göre üretilmektedir.

Kişiye özel üretim  yapılmaktadır.

Farklı renk ve dizayn elementleri ile üretim seçeneği mevcuttur. 

( trend renkler ve dizayn elementleri ekstra ücrete tabi değildir ) 

M 
Karemel

M 
Siyah

M
Sand

Standart renkler

M 
Cashmere

M
Coral

M
Antresit

M
Navy 

M
Blue-Jeans

M 
medi Pembe

M
Aqua

M
Cherry-red

M
Mint-green

M 
Moss-green

Renkler

 
 
 
 
 
 

Stars

Design-Elements**

Ribs

Pyramids

med�ven cosy®

Fashion-Elements***

BerryAnimal

GreyOrnaments

PinkCrosses

LilacFlower

Endikasyonlar

Ürün Özellikleri



 
 
 
 
 
 

Clima Comfort  teknolojisi sayesinde hava geçirgen nefes alabilen
özelliğe sahiptir.
Clima Fresh özelliği ile ferah ve bakteri oluşumunu engelleyici 
çözüm sunar.
Anatomik fit özelliği vücut yapısına mükemmel uyum sağlarken,
perfect fit özelliği ile basıncın doğru uygulanmasına yardımcı olur.
Eko-Tex 100 (hipoalerjeniktir) standardına göre üretilmektedir.
Yüksek çalışma basıncına sahiptir
Kişiye özel üretim yapılmaktadır.
5.600’ün üzerinde kombinasyon seçeneği ve aksesuarlar (bacak)
2100’ün üzerinde kombinasyon ve aksesuarlar sunar. (kol)
Farklı renk dizayn elementleri (trend renkler ve dizayn / desen
elementleri ekstra ücrete tabi değildir) 

Primer ve sekonder lenfödem, evre 1-2-3
Lipoödem evre 1-2-3
Fil hastalığı
Keloid
Post operatif  ve post travmatik ödemler
Flebolenfödem ve lipolenfödem gibi birleşik durumlar

Endikasyonlar

Ürün Özellikleri

Yüksek çeper stabilitesi ve sınırsız 
kombinasyon seçeneği ile lenfödem 3.
evreye kadar güvenli çözüm sunan bası
giysisi.



 
 
 
 
 
 

Ürün Özellikleri

Ayak  ve parmaklarda lenfödem

Ayak  dorsumunda lenfödem

 

Clima Comfort özelliği sayesinde hava geçirgen nefes alabilen
özelliğe sahiptir.
Clima Fresh özelliği ile ferah ve bakteri / mantar oluşumunu
engelleyici çözüm sunar.
Ayak parmaklarının alt ve üst yüzeyinde lenfatik drenaj yönünde 
dikişler
Etkili bir çözüm için her parmağa ayrı stabilizasyon sağlayan lateral
dikişler
Optimum uyum için her  bir parmaktan özel ölçü alınarak yapılır
Ayak dorsumundaki ödemler için isteğe bağlı olarak lenf pedi
seçeneği
Çorap ile birleşik - Dikişsiz toe cap;
Optimum lenf drenajı - yuvarlak dikiş yok
Konforlu giyim
Çoraptan bağımsız (ayrı) toe cap
Ayak dorsumunda belirgin ödem formları için çorap ile birlikte çift
çeper stabilitesi
Hızlı ve kolay giyilip çıkarılabilme avantajı
Çorap ile birleşik
Küçük parmağı  açıkta bırakacak şekilde de üretilebilir. Böylece
ayakkabı giyimini kolaylaştırır ve ekstra konfor sağlar renkler ve
dizayn/desen elementleri ekstra ücrete tabi değildir.

Endikasyonlar

Yüksek çeper stabilitesi ve sınırsız 
kombinasyon seçeneği ile lenfödem 3.
evreye kadar güvenli çözüm sunan bası
giysisi.





CEAP C2-C5 Venöz problemi olan hastalar

Hereket kısıtlılığı veya farklı sebeplerle kompresyon çorabı

kullanamayan venöz problemi olan hastalar 

 

Patentli BPS (Built-In-Pressure) teknolojisi sayesinde hastaya, 
kolaylıkla basınç kontrolü ve ayarlanması yapmak için olanak
tanır.
Yüksek çalışma basıncına sahip, elastik olmayan materyalden
üretilmiştir.
Bacakta iken bile kolayca ayarlanabilen velcro ( cırt-cırt )
teknolojisine sahiptir.
Anti mikrobiyal ve koku yapmayan dokuma
Lateks içermeyen cilt dostu giyim konforu
24 saate kadar aralıksız ve güvenli basınç profili
20mm Hg’dan 50 mm Hg’a kadar ayarlanıp değiştirilebilen ve
hastaya bağımsızlık kazandıran kompresyon
Kolay giyilip çıkarılabilmesi ile hastaya güven duygusu
kazandırma
8  beden ve 2 uzunluk seçeneği
Kolay uygulanabilir juxtaposted band sistemi 
Bandajlara oranla daha az zaman ve maliyet   
 

Ürün Özellikleri

Endikasyonlar

Venöz problemler için ayarlanabilir basınç
sistemine sahip elastik olmayan
kompresyon giysisi.



Hafiften şiddetli evreye lenfödem

Lenfödem bası giysilerini kullanamayan hastalar için kolay çözüm

 

Garantili basınç profili
Patentli BPS ( Built-In-Pressure ) teknolojisi sayesinde hastaya
kolaylıkla basınç kontrolü ve ayarlaması yapmak için olanak tanır
Yüksek çalışma basıncına sahip, elastik olmayan materyalden
üretilmiştir.
Bacak / kolda iken bile kolayca ayarlanabilen velcro ( cırt-cırt )
teknolojine sahiptir.
Anti mikrobiyal ve koku yapmayan dokuma
Lateks içermeyen cilt dostu giyim konforu
24 saate kadar aralıksız ve güvenli  basınç sağlar
Kol için 10 mmHg’den 40 mmHg’ye kadar ayarlanıp 
değiştirilebilen ve hastaya bağımsızlık kazandıran kompresyon
Bacak için 20 mmHg’den 50 mmHg’ye kadar ayarlanıp
değiştirilebilen ve hastaya bağımsızlık kazandıran kompresyon
Kolay giyilip çıkarılabilmesi ile hastaya güven duygusu kazandırır
Üst bacak için; 6 beden ve 3 uzunlukta mevcuttur.
 

Alt bacak için ; 8
beden ve 2 uzunlukta
mevcuttur
Kol için 6 beden ve 3
uzunlukta mevcuttur.
Kolay uygulanabilir
juxtaposted band
sistemi
Hayat kalitesini artıran,
hastaya bağımsızlık ve 
özgüven kazandıran
teknoloji
Bandajlara  oranla
daha az zaman ve 
maliyet
 

Ürün Özellikleri

Endikasyonlar

Ödem terapisi için ayarlanabilir basınç
sistemine sahip, elastik olmayan
kompresyon giysisi





CEAP C6 
Orta ila şiddetli ödem eğilimi gösteren aktif ülserler
   
 

Garantili basınç profili
Patentli BPS (Built-In-Pressure) teknolojisi sayesinde hastaya 
kolaylıkla basınç kontrolü ve ayarlaması yapmak için olanak
tanır.
Bacaktaki ödem azaldıkça kesilerek yeniden ayarlanabilen beden
alternatifi sunar.
Yüksek çalışma basıncına sahip, elastik olmayan materayalden
üretilmiştir.
Bacakta iken bile kolayca ayarlanabilen velcro ( cırt-cırt )
teknolojisine sahiptir.
Anti mikrobiyal ve koku yapmayan dokuma
Lateks içermeyen cilt dostu giyim konforu
24 saate kadar aralıksız ve güvenli basınç sağlar
20mm Hg’dan 50 mmHg’a kadar
ayarlanıp değiştirilebilen ve hastaya
bağımsızlık kazandıran kompresyon
3 uzunlukta mevcuttur.
Kolay uygulanabilir juxtaposted bant
sistemi
Hastaya daha az malzeme kullanımı ve
daha kısa zamanda uygulama avantajı
sunar.
JWC (Journal of Wound Care) en yenilikçi
yara bakım ürünü ödüllü (WUWHS-World
Union of Wound Healing Societies)   

 

Ürün Özellikleri

Endikasyonlar

Venöz ülser için ayarlanabilir basınç
sistemine sahip elastik olmayan
kompresyon giysisi.



Birincil ve ikincil lenfödem
Lipo-ödem
   
 

Ödemin tedavi edilmesinde destek sağlar. Özel yapısı ile bandaj
ya da çorap altında yerleştirilen bölgede daha yüksek basınç
uygulayarak, hassas bir drenaj sağlar.
   
 Kesilerek, bütün halinde ya da bir kaç parça bir arada, bandaj ya
da çorap altında kullanılabilir.
   
 Teraputic olarak şekillendirilmiştir.

Cilde dost, hava ve su geçirgendir.

Kesilerek şekillendirilebilir.

Dokusunu ve şeklini korur.

En uygun inceliktedir.

40 derecede detarjanla hassas programda yıkanabilir.

Ped ölçüsü: 20 x 29,5 cm’dir.

   

 

Endikasyonlar

Fonksiyon

Kullanım

Özellikler
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