
B11 / P21
Meia AD, até ao joelho, de compressão graduada
e cós de conforto.

B11BEI - 70 den (12-15 mm/Hg) cor bege
B11BLA - 70 den (12-15 mm/Hg) cor preto

Composição: 
83% poliamida / 17% elastano

P21BEI - 140 den (18-20 mm/Hg) cor bege
P21BLA - 140 den (18-20 mm/Hg) cor preto

Composição: 
78% poliamida / 22% elastano

B12 / P222
Meia AD, até ao joelho, em algodão, 
de compressão graduada.

B12BLU - 70 den (14-16 mm/Hg) cor azul
B12BLA - 70 den (14-16  mm/Hg) cor preto
B12GRE - 70 den (14-16  mm/Hg) cor cinza

Composição:
71% algodão / 23% poliamida  / 6% elastano

P22BLU - 140 den (20/22 mm/Hg) cor azul
BP22BLA - 140 den (20/22 mm/Hg) cor preto
P22GRE - 140 den (20/22 mm/Hg) cor cinza

Composição: 
67% algodão / 27% poliamida  / 6% elastano

D61
Meia de algodão sem compressão para pés sensíveis.
Pé diabético e pé artrítico.

D61BLA - preto

Composição: 
82% algodão / 15% poliamida / 3% elastano
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SANYLEG

Meias de compressão graduada ideais para quem permanece muito tempo,
quer sentado, quer de pé, ou para quem pratica actividades desportivas.
Favorece o retorno venoso, evitando varizes, inchaço e a sensação de pernas 
pesadas. São artigos cuidadosamente fabricados, que somente técnicos 
especialistas e máquinas adequadas podem realizar.
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B11 / P21
Meia AD, até ao joelho, de compressão graduada
e cós de conforto.

B11BEI - 70 den (12-15 mm/Hg) cor bege
B11BLA - 70 den (12-15 mm/Hg) cor preto

Composição: 
83% poliamida / 17% elastano

P21BEI - 140 den (18-20 mm/Hg) cor bege
P21BLA - 140 den (18-20 mm/Hg) cor preto

Composição: 
78% poliamida / 22% elastano

B12 / P222
Meia AD, até ao joelho, em algodão, 
de compressão graduada.

B12BLU - 70 den (14-16 mm/Hg) cor azul
B12BLA - 70 den (14-16  mm/Hg) cor preto
B12GRE - 70 den (14-16  mm/Hg) cor cinza

Composição:
71% algodão / 23% poliamida  / 6% elastano

P22BLU - 140 den (20/22 mm/Hg) cor azul
BP22BLA - 140 den (20/22 mm/Hg) cor preto
P22GRE - 140 den (20/22 mm/Hg) cor cinza

Composição: 
67% algodão / 27% poliamida  / 6% elastano

D61
Meia de algodão sem compressão para pés sensíveis.
Pé diabético e pé artrítico.

D61BLA - preto

Composição: 
82% algodão / 15% poliamida / 3% elastano
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SANYLEG

Meias de compressão graduada ideais para quem permanece muito tempo,
quer sentado, quer de pé, ou para quem pratica actividades desportivas.
Favorece o retorno venoso, evitando varizes, inchaço e a sensação de pernas 
pesadas. São artigos cuidadosamente fabricados, que somente técnicos 
especialistas e máquinas adequadas podem realizar.
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B13 / P23
Meia AG, até á raiz da coxa, de compressão graduada e cós com silicone.

B13BEI - 70 den (12-15 mm/Hg) cor bege
B13BLA - 70 den (12-15 mm/Hg) cor preto

Composição: 83% poliamida / 17% elastano

P23BEI - 140 den (18-20 mm/Hg) cor bege
P23BLA - 140 den (18-20 mm/Hg) cor preto

Composição: 78% poliamida / 22% elastano

B14 / P24
Collant de compressão graduada e cós de conforto.

B14BEI - 70 den (12-15 mm/Hg) cor bege
B14BLA - 70 den (12-15 mm/Hg) cor preto

Composição: 83% poliamida / 17% elastano

P24BEI - 140 den (18-20 mm/Hg) cor bege
P2BLA - 140 den (18-20 mm/Hg) cor preto

Composição: 78% poliamida / 22% elastano

Coxa
Anca

Tornezelo
Barriga da perna

TAMANHOS S M L XL
18/22cm 22/26cm 26/31cm 31/35cm
28/36cm 32/40cm 36/42cm 38/50cm
44/60cm 44/70cm 55/75cm 65/83cm
70/115cm 78/125cm 78/130cm 110/140cm
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T42
Meia terapêutica Ag, até á raiz da coxa,
de compressão graduada com biqueira aberta
e cós com silicone.

T42 BEI - 23-32 mm/Hg cor bege

Composição: 70% poliamida / 30% elastano

CLASSE II

T41
Meia terapêutica AD, até ao joelho, de compressão 
graduada com biqueira aberta e punho
anti-encolhimento.

T41 BEI - 23-32 mm/Hg cor bege

Composição: 70% poliamida / 30% elastano

T43
Collant terapêutico de compressão graduada
com biqueira aberta e slip de alta elasticidade.

T43 BEI - 23-32 mm/Hg cor bege

Composição: 80% poliamida / 20% elastano

MEIAS



PESO

22

AL
TU

RA
 (c

m
)

kg 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65 67,5 70 72,5 75 78
150

152,5
155

157,5
160

162,5
165

167,5
170

172,5
175
178

180,5

B13 / P23
Meia AG, até á raiz da coxa, de compressão graduada e cós com silicone.

B13BEI - 70 den (12-15 mm/Hg) cor bege
B13BLA - 70 den (12-15 mm/Hg) cor preto

Composição: 83% poliamida / 17% elastano

P23BEI - 140 den (18-20 mm/Hg) cor bege
P23BLA - 140 den (18-20 mm/Hg) cor preto

Composição: 78% poliamida / 22% elastano

B14 / P24
Collant de compressão graduada e cós de conforto.

B14BEI - 70 den (12-15 mm/Hg) cor bege
B14BLA - 70 den (12-15 mm/Hg) cor preto

Composição: 83% poliamida / 17% elastano

P24BEI - 140 den (18-20 mm/Hg) cor bege
P2BLA - 140 den (18-20 mm/Hg) cor preto

Composição: 78% poliamida / 22% elastano

Coxa
Anca

Tornezelo
Barriga da perna

TAMANHOS S M L XL
18/22cm 22/26cm 26/31cm 31/35cm
28/36cm 32/40cm 36/42cm 38/50cm
44/60cm 44/70cm 55/75cm 65/83cm
70/115cm 78/125cm 78/130cm 110/140cm
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T42
Meia terapêutica Ag, até á raiz da coxa,
de compressão graduada com biqueira aberta
e cós com silicone.

T42 BEI - 23-32 mm/Hg cor bege

Composição: 70% poliamida / 30% elastano

CLASSE II

T41
Meia terapêutica AD, até ao joelho, de compressão 
graduada com biqueira aberta e punho
anti-encolhimento.

T41 BEI - 23-32 mm/Hg cor bege

Composição: 70% poliamida / 30% elastano

T43
Collant terapêutico de compressão graduada
com biqueira aberta e slip de alta elasticidade.

T43 BEI - 23-32 mm/Hg cor bege

Composição: 80% poliamida / 20% elastano

MEIAS



ALLUCE VALGO SOLUTION
MEIAS

Disponíveis nas cores preto e branco.

Tamanhos: 34/36; 37/39; 40/42; 43/45

MINIMAX
Composição: 60% algodão,
33% poliamida e 7% lycra

CURTO
Composição: 60% algodão,
33% poliamida e 7% lycra

MÉDIO
Composição: 60% algodão,
33% poliamida e 7% lycra

ALTO
Composição; 65% algodão,
30% poliamida e 5% lycra

24

Meia tecnológicamente inovadora, inspirada nas ligaduras funcionais,
que actua impedindo o desvio anómalo do Hallux em direcção aos outros dedos. 
As suas diferentes zonas, com diversas forças e entrançados, atuam 
coordenadamente para este fim.
Respeita as linhas de força da musculatura e o funcionamento das articulações do pé.
Massaja o pé, favorecendo o retorno linfático.
Protege a área dorida devido à bursite, tornando menos dolorosa a utilização
do calçado.

CALCANHEIRAS ORTOPÉDICAS DE COMPENSAÇÃO

Calcanheira ortopédica elevadora do calcanhar. Diminui a pressão
sobre o tendão de Aquiles, aliviando a tensão no mesmo. Pode ainda
ser utilizado apenas num sapato para compensação de dismetrias.
Em poliuretano rijo. Autocolante, fixa-se facilmente no interior do sapato. 
Em látex macio forrado com pele de ovelha curtida a vegetal.

CALCANHEIRAS ORTOPÉDICAS DE CONFORTO

Calcanheira ortopédica particularmente macia. Alivia a dor no calcanhar, 
absorvendo o choque e aliviando a pressão. Alivia também os joelhos
e a anca.
SP-100 com parte central removível para alívio do esporão calcâneo.
Autocolante, fixa-se facilmente no interior do sapato. Em látex macio 
forrado com pele de ovelha curtida a vegetal.

LLD-0,5
LLD-1,0
LLD-1,5
LLD-2,0

TAMANHOS

34/36

Único

37/39 40/42 43/45
34/36 37/39 40/42 43/45

Único

HC-100
SP-100

TAMANHOS
34/36 37/39 40/42 43/45
34/36 37/39 40/42 43/45
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ESPESSURA

10mm
15mm

5mm

20mm

LLD

HC-100 SP-100

CALCANHEIRAS EM PELE


