mediven®
ulcer kit

Produktfordele
Unikke produktegenskaber opfylder lægernes og patienternes højeste krav om
pålidelig og sikker medicinsk behandling.

Den bedste behandling af venøse sår.
mediven ulcer kit består af to
kompressionskomponenter:
• Inderstrømpen i mediven ulcer kit leveres
med et kompressionstryk på 20 mmHg.
Den er fremstillet til langtidskompression,
hele døgnet rundt. Dette moderate tryk
tåles godt af patienterne og muliggør
kontinuitet i kompressionsbehandlingen.
• mediven ulcer kit indeholder altid en
ekstra inderstrømpe til ”skiftebrug”.
Dette er for at sikre en kontinuerlig
kompressionsbehandling.
• Yderstrømpen i mediven ulcer kit leveres
også med et kompressionstryk på
20 mmHg, der understøtter og øger
kompressionen i løbet af dagen og
under bevægelse.
mediven ulcer kit yder det påkrævede
kompressionstryk på 40 mmHg samt
et højt arbejdstryk i sårbehandlingens
akutte fase.

Kontrolåbning
Kontrolåbningen under foden på
inder strømpen er primært
designet af hensyn til patientsikkerheden. Blodcirkulationen kan
når som helst observeres og gør
hygiejnen i tåområdet lettere at
udføre.
Blødt kantbånd
Det bløde kantbånd giver et sikkert
hold og strammer ikke.
Vrist-/hælområde
Den strikkede farvemarkering i
vrist-/hælområdet muliggør præcis
placering i hælen og hurtig og
pålidelig bestemmelse af strømpestørrelsen sammen med det
farvekodede størrelsesbånd.
Samtidig yder det formede
hælområde optimal trykreduktion.
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Størrelse

Ben Omfangsmål i cm

Farvemarkering

Ankel cB

Læg cC

Under knæ cD

Ankel

I

18 – 20

28 – 34

27 – 33

pink

II

20 – 22

30 – 37

29 – 36

blå

III

22 – 24

33 – 40

32 – 39

gul

IV

24 – 26

35 – 43

34 – 42

rød

V

26 – 28

37 – 46

36 – 45

grå

VI

28 – 30

39 – 49

38 – 48

grøn

VII

30 – 32

41 – 51

40 – 50

brun
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