Creating functional comfort
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Creating functional comfort

Devido ao seu design específico sem costuras, este sutiã garante o máximo de conforto, protegendo a pele
sensibilizada e o local da intervenção cirúrgica. Os riscos de reabertura de cicatrizes ou de acumulação de fluídos
são minimizados através do suave suporte que o sutiã proporciona ao peito. A sua abertura frontal permite que
a paciente se vista sozinha sem desconforto ou necessidade de movimentos mais complexos. A banda larga
(sem costuras) existente abaixo do busto foi concebida de modo a proporcionar uma sensação de conforto,
minimizando o aparecimento de irritações na zona intervencionada. O sutiã ANNA permite um fácil acesso aos
drenos.

O sutiã ANNA foi concebido para uma utilização nas
semanas seguintes à cirurgia ao peito ou durante
tratamentos de radioterapia, quando a pele ainda se
encontra flácida e muito sensível.
Características:
•
•

Elaborado sem costuras irritantes, adequado a peles sensíveis;
O fecho frontal permite que seja vestido facilmente, permitindo
um fácil acesso ao local da intervenção cirúrgica;
Alças largas na zona dos ombros para garantir maior suporte,
ajustáveis nas costas;
Sem aros;
Elaborado em microfibras suaves e respiráveis;
Sem latex para evitar irritações na pele;
Garante a estabilidade dos pensos aplicados;
Testado para substâncias nocivas de acordo com a norma Oeko-Tex 100;
Sem etiquetas.

•
•
•
•
•
•
•

Indicado para uso pós-cirúrgico de mastectomias, aumento ou redução do peito,
reconstrução mamária, lumpectomia, mastopexia e tratamentos de radiação.

Instruções de lavagem:
40°C/105°F

O sutiã deve ser retirado antes da realização de radioterapia pois contém partes
metálicas.

Tamanhos recomendados

Copa

M

TYTEX A/S certificado por: ISO 9001,
ISO 14001 e ISO 13485

@g

Utilizar saco de lavagem.
Fechar os fechos frontais
antes da lavagem.

Para mais informações por favor contactar:
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GODKENDT

91% Poliamida, 9% Elastano.
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Precauções:

GODKENDT

Branco e Preto.

Composição:

Indicações:
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Cores: :

L
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