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medi day arrefece e refresca durante todo o dia. O gel reduz a tensão e  
a sensibilidade da pele, evita as lesões cutâneas causadas pelo  
congestionamento, melhora a nutrição da pele e promove a regeneração 
cutânea

Aplique na pele e massaje suavemente durante alguns minutos, antes de 
calçar as meias de compressão.

mentol, castanha-da-Índia, hamamélis

medi night suaviza e cuida da epiderme. O creme ajuda ao equilíbrio 
hídrico normal, acelera a regeneração e melhora a nutrição cutânea.

Depois de descalçar as meias de compressão, à noite, aplique na pele e 
massaje suavemente.

óleo de jojoba, castanha-da-Índia, hamamélis e vitaminas ajudam a pele a 
recuperar o seu equilíbrio natural.

P400005 medi day com 50 ml (embalagem com 6 unidades)

P500005 medi night com 50 ml (embalagem com 6 unidades)

P900006 medi fresh com 100 ml (embalagem com 6 unidades)

P300005 Embalagem dupla medi com 3 unidades medi day (50 ml),  
3 unidades medi night (50 ml)

P400006 medi day com 150 ml (embalagem com 6 unidades)

P500005 medi night com 150 ml (embalagem com 6 unidades)

P400007 medi day com 500 ml (1 unidade)
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medi fresh refresca e arrefece. O spray é o complemento ideal para 

medi day. Pulverizado directamente na meia, é perfeito para o 

dia-a-dia.

Pulverize directamente na meia de compressão ou na pele,  

várias vezes durante o dia, se necessário. O spray não danifica  

a malha da meia.

A sua meia de compressão desliza quase que sozinha  

até ao calcanhar

Para utilizadores de meias de compressão em viagem

Para todos os comprimentos

Para biqueira aberta e fechada

Para mangas, também

Resistente ao desgaste e à ruptura

Leve e dobrável - muito compacto

Tamanhos: pequeno, médio e grande

Caixa com 12 pares por tamanho

Loção adesiva para meias e mangas de compressão  

com rebordo tricotado

Conteúdo por frasco: Frasco de 59 ml com roll on suave 

Fornecido em caixas de 6 unidades
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Calçadeira para facilitar o calçar, 

tamanho único.

P900006 medi spray fresh para o conforto da compressão

1023101 medi fix

6901012–4 luvas de borracha

6900013 medi “2 em 1”

6900002 Auxiliares para calçar (unidade)

6900022 Auxiliares para calçar (caixa com 40 unidades)
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A espuma cremosa dá à pele a hidratação de que ela precisa,  
o que é especialmente importante na terapia venosa e linfática. 
A gama de produtos de cuidados cutâneos medi é concebida  
especialmente para complementar a terapia de compressão,  
visto que os distúrbios venosos e linfáticos são muitas vezes associados 
ao desequilíbrio cutâneo. O congestionamento sanguíneo e linfático  
nas pernas pode ser uma sobrecarga para a pele. Os cuidados certos  
não só simplificam consideravelmente o tratamento como também 
mantêm a pele macia e bem tratada.

Cuidados suaves ajudam as meias de compressão a manterem o seu 
conforto de utilização e a sua eficácia clínica.
A rede medi para lavar na máquina é o auxiliar ideal para cuidar de 
meias de compressão. A estrutura da rede protege o tecido contra os 
danos durante a lavagem diária, e não impede a remoção das  
partículas de sujidade ou resíduos de sabão.

O exercitador de veias medi é uma ajuda activa para a terapia de 
compressão passiva.É excelente a experiência com o exercitador de 
veias medi em termos de eficácia terapêutica e de adaptação ao 
paciente. Cada embalagem é fornecida com um programa completo 
de exercício (10 exercícios).
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P800006 medi soft espuma (embalagem com 6 frascos de 125 ml)

6920002 Exercitador de veias (unidade)

1020585 medi rede para lavar na máquina (embalagem com 15 unidades)

6900362 medi Butler Off

O medi Butler Off ajuda-o a descalçar as meias de compressão sem  

que tenha de se dobrar e puxar exercendo força.

Para descalçar a meia, basta fazer deslizar o medi Butler Off  

dentro da meia de compressão e empurrar para fora e para baixo,  

na zona do calcanhar.

Isso evita que a pele e a malha da meia de compressão se danifiquem.
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O auxiliar resolve o problema que se coloca ao calçar meias de  

compressão, com biqueira aberta ou fechada. 

A sua estrutura simples poupa tempo e maçadas. O auxiliar para  

calçar é adequado a todos os tamanhos de meia.

Ajuste ainda mais fácil 

Menos força necessária

Tensão reduzida no tornozelo

O auxiliar para pessoas com reduzida liberdade de movimento 

calçarem as suas meias.

A pega pode ser ajustada entre 27 e 59 cm.

Perfeitamente adequado para vestir mangas e para ajudar um 

prestador de cuidados de saúde a calçar as meias de compressão ao 

paciente.

O auxiliar ideal para utilizadores de meias de compressão calçarem as 

suas meias comodamente e sem ajuda. A pega comprida assegura 

estabilidade máxima ao calçar meias e collants de compressão..

-20°
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O medi Butler para collants facilita o calçar de collants 

de compressão.

O medi Reha-Butler está equipado com um novo mecanismo que 

permite calçar a meia sem dobrar a ponta do pé. 

Diâmetro ajustável com acabamento endurecido.

®

Aço inoxidável.

6900032 medi Butler com pegas curtas

6900041 medi Export Butler com pegas compridas

6900051 medi Butler com pegas variáveis

6900062 medi Butler Hospitalar

6900082 medi Butler Hospitalar (versão esterilizável)

6900056 medi Reha-Butler – NOVO!

6900055 medi Butler para collant
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O medi Arm Butler facilita o vestir de mangas de compressão.

Para perímetros maiores

Graças ao seu peso reduzido e ao 

fácil manuseamento, o medi travel 

Butler é a sua companhia perfeita 

para viajar. Pode desmontar-se em 

peças, inclui chave-de-fendas e 

bolsa.

O estribo do medi Big Butler tem um diâmetro maior. Permitindo 

assim calçar meias com perímetros maiores, para pacientes com 

menos liberdade de movimento.

6900102 medi Big (XXL) Butler

6900054 medi travel Butler

6900057 medi Arm Butler

6900103 medi Arm-Big Butler
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Primeiro coloque o medi Butler numa 

superfície firme, com o lado mais largo da 

base voltado para si e a abertura na estrutura 

semicircular voltada para a frente.

Coloque a meia de compressão no estribo, 

com a ponta da meia voltada para a frente. 

Volte o rebordo superior da meia do avesso e 

sobre a estrutura.

 

Faça deslizar a meia sobre o estribo até que o 

calcanhar apareça na ponta do estribo.  

 

 

 

 

 

 

Coloque agora o medi Butler no chão.  

Enfie o pé, primeiro os dedos, na biqueira da 

meia. Recomenda-se que se encoste a algo 

firme (uma mesa, uma parede) para ficar 

mais estável.  

 

 

 

Agora pise o apoio rígido. Verifique se os 

dedos e o calcanhar estão bem posicionados. 

 

 

 

 

 

 

Puxando e soltando alternadamente as duas 

pegas, pode agora fazer deslizar a meia na 

direcção do seu joelho. 

 

 

 

 

 

Quando a meia estiver mesmo abaixo do 

joelho, incline o medi butler ligeiramente 

para trás e retire-o da meia. 

 

 

 

 

 

Por fim, alise a meia de compressão de baixo 

para cima. Atenção: alivie a meia para cima 

pouco a pouco, sem a franzir nem puxar  

no banda de fixação. 

 

 

 


