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mediven® 550 ben
Lipödem och lymfödem kan delas in i tre stadier beroende på svårighets-
graden. Men du vet ju bäst själv: Varje produkt har särskilda egenskaper 
eftersom varje person är unik. 

Därför erbjuder kompressionsstrumpan mediven 550 ben många kombinations-
möjligheter och extra tillval. Med denna stora mångfald kan mediven 550 ben 
användas i ödemets samtliga tre stadier. 
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mediven® 
550 ben
Stark. Högsta väggstabilitet. Pålitlig kompression.

Tips1:
Tack vare materialstyrkan, passformen och 
produktegenskaperna rekommenderar vi mediven 
550 ben för:
• Mycket mjuk till fast bindväv
• Djupa hudveck
• Samtidig fetma
• Utpräglade lymfödem

Indikationer2

• Primära och sekundära lymfödem
i stadierna 1, 2 och 3

• Lipödem i stadierna 1, 2 och 3
• Ärrbehandling
• Postoperativ ödembildning och posttraumatiska 

ödem
• Andra kroniska ödem

Egenskaper
• Mycket hög väggstabilitet
• Högt arbetstryck
• Robust material
• Hög slitstyrka

Specialiteter
• Stort urval av tillval (hallux avlastningszon, 

funktionszoner, formande egenskaper för baken)
• Åtskilliga varianter, till exempel bensegment för 

plagg: två eller flera delar
• UV-skyddsfaktor 40
• Luktreducerande effekt tack vare Clima Fresh
• Hög andningsförmåga tack vare Clima Comfort
• Brett urval av modeller: 6 standardfärger,

5 trendfärger, 3 designelement och
4 fashion-element

• Tillgängliga med glittrande kristaller

Tvättråd
Lättskött  
kan maskintvättas och torktumlas

KKL 1, 2, 3, 4

1 2 3

Färger

Karamell

Caramel 

Svart

Sand

Standardfärger

Trendfärger 
Denna kvalitet finns i ett antal 
trendfärger. Vänligen se 
färgöversikt på vår hemsida.

Antracite

Marinblå

Cashmere

Ödemstadie

Kompressionsklass

 Produktfördelar

Anatomic Fit
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Tillgängliga utföranden

AD AD kort

Knästrumpa Knästrumpa kort

lD

cY
cA

cB

cC

cD

cB1

l = längdmått
c = omfångsmått

mediven® 550 ben 
standardstorlekar

Omfångsmått i cm IX X XI XII XIII XIV

cD 34 – 38 35 – 39 36 – 40 37 – 41 38 – 42 39 – 43

cC 35 – 39 36 – 40 37 – 41 38 – 42 39 – 43 40 – 44

cB1 29 – 32 29 – 33 30 – 34 31 – 35 32 – 36 33 – 37

cB 24 – 25 25 – 26 26 – 27 27 – 28 28 – 29 29 – 30

cY 31 – 35 32 – 36 33 – 37 34 – 38 35 – 39 36 – 40

cA 23 – 25 24 – 26 25 – 27 26 – 28 27 – 29 28 – 30

Rekommederade längdmått i cm

l D normal 39 – 41  l D kort 37 – 39

Knästrumpa (AD) 
med öppen tå

KKL 2

Längd Normal och kort

Fot Öppen tå med rakt avslut

Häftband Häftband med noppor

Standardstorlek IV – XIV

Färg Caramel

Omfångsmått i cm IV V VI VII VIII

cD 29 – 33 30 – 34 31 – 35 32 – 36 33 – 37

cC 30 – 34 31 – 35 32 – 36 33 – 37 34 – 38

cB1 24 – 26 25 – 27 26 – 28 27 – 29 28 – 30

cB 19 – 20 20 – 21 21 – 22 22 – 23 23 – 24

cY 27 – 29 28 – 30 29 – 32 29 – 33 30 – 34

cA 18 – 20 19 – 21 20 – 22 21 – 23 22 – 24

Tips:

medi Butler underlättar 
påtagning5

Vårdande produkter för hud- och 
kompressionsstrumpor 

Mer information om medi tillbehör på www.medi.se
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mediven® 550 ben 
måttillverkat
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Standardutföranden

Måttillverkning Ja

Avslutning proximal Alla strumpvarianter med snedskuret avslut

Utföranden Snedskuret avslut kring låren och perforerat band för alla byxvarianter

Kil/resårdel Kil, herr:  
ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH 
resårdel utan kompression fram:  
ATU, ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU

Fotdel Snedskuren, öppen fot

Tillgängliga utföranden

AB AB1 BD BF BG CF CG

Materialsammansättning  

Elastan (EL) Polyamid (PA)

KKL 1 23 % 77 % 

KKL 2 25 % 75 %

KKL 3 28 % 72 %

KKL 4 32 % 68 %

1  Beakta att denna rekommendation inte ersätter läkarens diagnos eller rådgivningen i  
fackhandeln för medicinska produkter.

2  Valet av den optimala kompressionsstrumpan beror på patientens indikation och  
individuella behov.

3  Designelementen kan kombineras med alla standard- och trendfärger (utan pristillägg).
4  Pristillägget för fashion elements finns i den aktuella prislistan.
5 Principiellt gäller för på- och avtagningshjälp: Rabe E med andra, S2k-riktlinje: Medicinsk 

kompressionsbehandling av extremiteterna med medicinsk kompressionsstrumpa (MKS), 
flebologiskt kompressionsbandage (PKV) och medicinska adaptiva kompressionssystem (MAK). 
Publicerad online på: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html (senaste åtkomst 2 
mars 2020)

Tillgängliga utföranden

AD AF AG AT / ATH / ATU ATE / ATEH  BT / BTH

höftdel/
midjeband  
som tillval

vänster
höger

B1T / B1TH
CT / CTH

ET / ETH FT / FTH

Kombination av knästrum-
pa (AD), bensektion (CG) 
och cykelbyxa (ET)

Kombination av knä- 
strumpa (AD) och CT 
capribyxa

Strumpbyxa med ett ben 
(ATE)
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mediven® 550 tåkappa
Stark. Högsta väggstabilitet. Pålitlig kompression.

Indikationer1

• Patienter med ödem i tårna (positivt Stemmers tecken)
och på fotryggen

Egenskaper
• Tåkappa med Clima Fresh: förhindrar tillförlitligt lukt och 

tillväxt av bakterier
• Sömmarna har flyttats till nedan och ovansidan i en

riktning som underlättar naturligt lymfflöde (inga 
sömmar mellan tårna) 

• Måttillverkas
• Tips: medi lymphpads kan integreras på fotryggen för 

extra tryck vid lymfödem

Fristående tåkappa
• Högre stabilitet tack vare överlappande kompressiva

material vid starkt utpräglat ödem på fotryggen
• Individuella alternativ när det gäller plagg, till exempel för 

natten eller en kombination med andra produktvarianter
• Växling av sömmar till mitten på fotens undersida (söm på 

sidan möjlig på begäran)

Integrerad tåkappa
• Mer säkerhet vid mätningen (beräkning av 

överlappningsområde bortfaller)
• Indikationsanpassat plagg för optimalt lymfflöde (inga 

cirkelformiga sömmar) 
• Behaglig känsla, utan cirkelformiga sömmar
• Tåkappan riskerar inte att glida ner
• Finns för varianterna AB, AB1, AD, AF, AG, AT, ATH, ATU, 

ATE/ATEH
• Olika kompressionsklasser för ben och tår möjliga Tips:

Den fristående tåkappan säkerställer enkel och snabb på- och 
avtagning.
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Visste du att?

·  82 % av alla lymfödempatienter har ett positivt Stemmers tecken.*
·  63 % av alla lymfödempatienter har en svullen fotrygg.*
En tåkappa rekommenderas för optimal vård av dessa patienter.

*  Källa: Dr. Schingale "Lymfödem – diagnos och behandling – En handledning för drabbade personer"

Tillgängliga utföranden

Tåkappa
slutna tår 

Tåkappa 
öppna 
tår

Tåkappa
slutna tår 
utan lilltå

Tåkappa
slutna tår  
utan lilltå

Kompressionsklass

KKL 1, 2, 3
Ödemstadie

1 2 3

Färger

1   Valet av den optimala kompressionsstrumpan beror på patientens indikation 
och individuella behov. 

2   Designelementen kan kombineras med alla standard- och trendfärger (utan 
pristillägg).

3  Pristillägget för fashion elements finns i den aktuella prislistan.

Produktfördelar

Anatomic Fit

Standardfärger

Karamell
Caramel 

Svart

Sand

Cashmere

Trendfärger 
Denna kvalitet finns i ett antal 
trendfärger. Vänligen se 
färgöversikt på vår hemsida.v

Antracite

Marinblå




