Prehľad kódov a úhrad 2022
mediven
elegance®

Kód ŠÚKL

II. KT
23–32
mm Hg

Celosvetovo najpredávanejšia
kolekcia kompresívnych pančúch
medi pre ženy.
Vyrobené z veľmi jemného mikrovlákna.
Vhodné pre citlivú a atopickú pokožku.

Názov

Prevedenie:
• so špičkou

Cena

Úhrada ZP

Doplatok

Preskripcia

G 79887

mediven elegance – lýtkové pančuchy

24,95

12,14

12,81

ANG, CCH, CHI, INT, DER, ORT

G 79888

mediven elegance – stehenné pančuchy s krajkou

37,73

16,91

20,82

ANG, CCH, CHI, INT, DER

G 79889

mediven elegance – pančuchové nohavice dámské

41,41

32,27

9,14

ANG, CCH, CHI, INT, DER

G 79890

mediven elegance – pančuchové nohavice tehotenské

53,46

47,82

5,64

ANG, CCH, INT, GYN

FAREBNÉ VYHOTOVENIE KOMPRESÍVNYCH PANČÚCH mediven elegance®
Štandardné farby mediven elegance®

Trendové farby mediven elegance®

Caramel (S)

Black (S)

Beige

White

Cashmere

Mango-yellow

Blue-Jeans

Navy

Anthracite

medi Magenta

Rosé

Bronze

Avocado-green

Grey

(S) = Farebné prevedenie skladom. U ostatných farieb 14denná dodacia doba (produkty nie sú vratné).

21denná dodacia doba, produkty nie sú vratné.

K dispozícii sú tri motívy trblietavých kryštálikov Crystal, Pearl a Rosegold,
ktorými je možné pančuchy mediven elegance® ozdobiť, a to vo všetkých
variantoch a v kombinácii so všetkými štandardnými a trendovými farbami.
Crystal

Pearl

Rosegold

Cena jedného vzoru

10 EUR

Platnosť uvedených trendových farieb a motívov – od 4. 10. 2021.

Benefity kompresívnych pančúch medi

Výrobky v II. KT (23–32 mm/Hg) sú určené pre pacientov
s nekomplikovanými varixami a edémami, po operáciách
a sklerotizácii, po menej závažných zápaloch žíl a po trombóze.

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Soft Elastic

Zdravotnícky prostriedok. Preštudujte si pozorne návod na použitie.
Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť.

INFOLINKA MAXIS: +420 571 633 510

uhr medi SK/01.22/1138

Certifikácia RAL – terapeuticky správna kompresia. Produkty medi sú každoročne testované v akreditovanej skúšobni v nemeckom
Hohensteine a certifikácia RAL-GZ 387 je úspešne obnovovaná. Lekári a pacienti tak majú istotu, že výrobky medi splňujú z hľadiska
výroby veľmi náročné kritéria pre správne dodržanie tlakových hodnôt. Tým je zaručená úspešná kompresívna liečba.

Prehľad kódov a úhrad 2022
mediven®
active /
for men

II. KT

Lýtkové pančuchy pre mužov mediven® active
- bezošvá špica, pevnejší materiál,
pre vyššie postavy.

23–32
mm Hg

Farebné vyhotovenie:
• Anthracite
• Black

Prevedenie:
• so špičkou

mediven® for men
- jemnejší materiál, moderný design

Kód ŠÚKL

Názov

Cena

Úhrada ZP

Doplatok

Preskripcia

G 79891

mediven active / for men – lýtkové pančuchy

21,56

12,14

9,42

ANG, CCH, CHI, INT, DER, ORT

mediven
plus®

II. KT
23–32
mm Hg

Farebné vyhotovenie:
• Caramel

Zdravotné kompresívne
pančuchy vyrobené
z pevnejšieho mikrovlákna.
Vhodné pre atopickú
pokožku.

Prevedenie:
• bez špice

Kód ŠÚKL

Názov

Cena

Úhrada ZP

Doplatok

Preskripcia

G 79884

mediven plus – lýtkové pančuchy

20,54

12,14

8,40

ANG, CCH, CHI, INT, DER, ORT

G 79885

mediven plus – stehenné pančuchy s nekĺzavou úpravou

37,73

16,91

20,82

ANG, CCH, CHI, INT, DER

G 79886

mediven plus – pančuchové nohavice dámske

40,46

32,27

8,19

ANG, CCH, CHI, INT, DER

mediven®
ulcer kit

III. KT
34–46
mm Hg

Kód ŠÚKL

Názov

G 83678

mediven Ulcer Kit

mediven®
thrombexin® 18

Sada kompresívnych pančúch na liečbu žilových vredov predkolenia
- lýtkové pančuchy mediven ulcer – biele (2 ks)
- lýtková pančucha mediven ulcer plus – Caramel (1 ks)

Cena

Úhrada ZP

Doplatok

31,55

0,00

31,55

Preskripcia
ANG, CCH, DER, ZP

I. KT

Pančuchy pre profylaxiu trombózy s medicínsky správnou kompresiou.
18 mm Hg Náhrada obvínadiel. Vhodné po operáciách v celkovej anestézii, pôrodoch,
pre ležiacich pacientov.

Názov

Doporučená cena v lekárni

thrombexin 18 lýtkové pančuchy

9,00

thrombexin 18 stehenné pančuchy so samodržiacim lemom

12,93

Benefity kompresívnych pančúch medi

Výrobky v II. KT (23–32 mm/Hg) sú určené pre pacientov
s nekomplikovanými varixami a edémami, po operáciách
a sklerotizácii, po menej závažných zápaloch žíl a po trombóze.
Výrobky v III. KT (34–46 mm/Hg) sú určené pre pacientov
s ťažkými formami varixov, po operáciách a sklerotizácii,
po závažných zápaloch žíl a po trombóze.

Clima Comfort

Clima Fresh

Perfect Fit

Soft Elastic

Certifikácia RAL – terapeuticky správna kompresia. Produkty medi sú každoročne testované v akreditovanej skúšobni v nemeckom
Hohensteine a certifikácia RAL-GZ 387 je úspešne obnovovaná. Lekári a pacienti tak majú istotu, že výrobky medi splňujú z hľadiska výroby
veľmi náročné kritéria pre správne dodržanie tlakových hodnôt. Tým je zaručená úspešná kompresívna liečba.

INFOLINKA MAXIS: +420 571 633 510

