
Vớ Y Khoa Medi Duomed Gối 

Vớ medi là vớ y khoa có tác dụng tạo một áp lực nhất định đã được nhà sản xuất tính toán trước 

cho từng loại vớ (class 1, 2, 3, 4) lên tĩnh mạch chân, phục hồi sự khép kín của các van tĩnh mạch, 

do đó phục hồi sự lưu thông máu một chiều như bình thường, giải quyết tình trạng ứ đọng máu 

ở phần thấp của chân. 

 

Ngoài ra, vớ y khoa còn tạo ra độ dốc áp lực làm tăng tốc độ tuần hoàn máu, giảm thiểu nguy 

cơ hình thành huyết khối do tốc độ dòng máu chảy chậm gây ra. Vớ y khoa tốt phải tạo được độ 

dốc áp lực thì mới có tác dụng điều trị bệnh suy tĩnh mạch. Độ dốc áp lực là áp lực ép lên tĩnh 

mạch giảm dần một cách đều đặn dọc theo chiều dài chân, từ cổ chân (áp lực 100%) đến đùi (áp 

lực 40%). 

 

Tác dụng làm khép van và tạo độ dốc áp lực là hai đặc tính quan trọng nhất của vớ y khoa mà 

bất kỳ một loại thuốc nào cũng không thể thay thế được. Nếu bỏ qua yếu tố này thì kết quả điều 

trị rất kém, dù có uống thuốc lâu dài. Điều này rất dễ kiểm chứng với bệnh nhân của bác sỹ, 

những người đã từng uống thuốc lâu dài từ năm này qua năm nọ. 

Vớ y khoa là phương pháp điều trị chủ lực Suy tĩnh mạch. Chỉ có vớ y khoa mới làm khép van 

tĩnh mạch bằng lực cơ học, gián tiếp ép vào các bắp cơ, làm phục hồi tác dụng của van một 

chiều. Van có tác dụng ngăn không cho máu chảy ngược xuống và ứ đọng ở chân khi đang 

trong tư thế đứng. 

Bản thân vớ có “độ dốc áp lực” làm tăng tốc độ lưu thông máu, do đó phòng ngừa huyết khối và 

giải quyết triệt để ứ đọng máu ở chân.  

(trọn bộ sản phẩm) 

Áp lực: 

- CCL1: suy tĩnh mạch nhẹ và trung bình 

- CCL2: suy tĩnh mạch nặng  

 

Vớ duomed là loại vớ y khoa cơ bản của dòng vớ y khoa Đức medi. Vớ được khẳng định chất 

lượng qua 8 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, và là biểu tượng của phương pháp điều trị mới 

suy tĩnh mạch bằng vớ y khoa. Hơn 96% bệnh nhân chỉ cần dùng áp lực CCL1 là đủ điều trị, chỉ 

một số ít bệnh nặng cần dùng CCL2 ngay từ đầu hoặc khi đã thất bại với CCL1.  

Độ bền vớ trên 6 tháng. 

CÁCH GIẶT VÀ BẢO QUẢN VỚ MEDI: 

 Có thể giặt máy chế độ nước ấm (không quá 40ºC) 

 Không dùng chất tẩy 



 Có thể sấy chế độ thấp 

 Không giặt khô 

 Không ủi 

Dùng xà phòng giặt loại nhẹ. Không dùng nước xả mềm vải. Xả kỹ với nước, không vắt xoắn 

mạnh tay. Không nên phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời vì sẽ làm giảm độ bền đàn hồi của 

sợi trong vớ. 

 


