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Mediven Angio on ainutlaatuinen lääkinnällinen hoitosukka. 
Sen on tutkitusti todettu olevan turvallinen 
laskimovajaatoiminnan hoitona henkilöillä, joilla on lievä/ 
keskivaikea diabetes tai perifeeristen valtimoiden sairaus. 

Mediven Angio takaa vaikuttavan kompression laskimovajaa-
toiminnan hoidoksi (ccl 1 ja 2). Tuotteen kehityksessä on otettu 
huomioon heikentynyt ääreisverenkierto, sekä jalkaterän ja
varpaiden alueen herkkyysongelmat (mm. diabeettinen
ääreishermojen neuropatia). Tuotteen turvallisuudesta 
on tehty kliininen tutkimus. *1 

Tuotteen ominaisuudet 

• Merino-froteekudonta koko jalkaterän alueella varpaista nilkkaan asti – vähentää
maksimipainekohtia ja hankaumia mm. päkiän ja nilkan alueella.

• Erityisen pitkä ja litteä sauma ympäröi sukan anatomisesti muotoillun kärjen.
Muotoilu takaa optimaalisen paineen lievityksen sekä varpaille että tyvinivelten
alueelle.

• Tukeva ribbimäinen neulos hyvällä pitkittäisjoustolla helpottaa sukan pukemista ja
riisumista.

• Mikro-froteeneulos koko sukan alueella varpaista sukan yläreunaan tekee sukasta
erityisen miellyttävän käyttää.

• Leveä sukan yläreuna pitää sukan hyvin paikoillaan ja vähentää riskiä sukan
reunan painamiseen.

• 90 asteen nilkkakulma varmistaa tasaisen paineen jakautumisen niin nilkan kuin
jalkapöydän alueella.

• Saatavilla kaksi jalkaterän pituutta, jolloin sukka istuu hyvin ja varpaille taataan
sopiva tila.

Ehdottomat kontraindikaatiot: 

• Vaikea valtimosairaus (jos yksikin näistä toteutuu: ABPI < 0.5, nilkan valtimopaine
< 60 mmHg, varvaspaine < 30 mmHg tai TcPO2 < 20 mmHg (jalkapöydällä)

• Sydämen vaikea vajaatoiminta/ hoitamaton vajaatoiminta (NYHA III + IV)
• Septic phlebitis ja/tai Phlegmasia cerulea dolens

*1 Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral
arterial disease | BMJ Open Diabetes Research & Care
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Mediven Angio on saatavissa polvimittaisena (lyhyt AD ja normaali AD), seitsemässä 
standardikoossa sekä mittatilauksena. 

Värit 

• Black

• Caramel

Materiaali 

CCL 1: CCL 2: 
71 % Polyamidi 70 % Polyamidi 
22 % Elastaani 23 % Elastaani 
7 % Merinovilla 7 % Merinovilla 

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen tuote ja se täyttää RAL-GZ 387 mukaiset standardit. 
Materiaalit ovat dermatologisesti testattuja ja täyttävät Oeko-Tex 100 standardin. 
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