
C r e a t i n g  f u n c t i o n a l  c o m f o r t

SOPHIA
Sutiã Pós-Operatório 

Sutiã de compressão/colete cirúrgico 

Promove a cicatrização 
através de compressão 
controlada.

Fácil de colocar e 
permite uma fácil 
examinação.

Garante o máximo 
conforto.



GODKENDT

GODKENDT 

C r e a t i n g  f u n c t i o n a l  c o m f o r t

Indicações:
Dispositivo médico indicado para utilização após cirurgia ao peito (com bolsas para proteses em espuma).

Precauções:
Em caso de dúvida relativamente à utilização ou ao tamanho adequado, por favor, consulte o seu médico 
ou enfermeiro. Certifique-se que o curativo ou tubo de drenagem estão correctamente colocados dentro 
do sutiã para evitar pontos de pressão e a obstrução dos tubos de drenagem. O sutiã deve ser retirado 
para tratamentos de radioterapia devido à existência de partes metálicas. Se verificar algum desconforto, 
irritação da zona intervencionada ou situação semelhante, por favor, consulte o seu médico ou 
enfermeiro. ATENÇÃO: Em caso de mamoplastia de aumento, será necessária a utilização de uma banda 
estabilizadora para os implantes. Cumpra as instruções do seu médico ou enfermeiro.

Tamanhos recomendados

SOPHIA
Art. no. 3342

O sutiã / colete pós-operatório Sophia oferece uma total estabilização e 
imobilização da zona intervencionada. Promove o processo de recuperação 
através da compressão controlada executada sobre a zona a cicatrizar. 

O fecho frontal e as alças com velcro permitem uma fácil colocação do sutiã, 
facilitando a examinação da zona intervencionada.  

O facto de não ter qualquer costura torna-o mais confortável, prevenindo o 
aparecimento de irritações cutâneas. 

Disponível em branco e preto.

Composição:
78% Algodão
15% Poliamida 
7% Elastano

Instruções de lavagem:

Antes de lavar, fechar o fecho frontal 
e o velcro das alças. Pode lavar em 
conjunto com outras peças, desde 
que sejam de cores semelhantes 
e utilize um saco de lavagem. A 
utilização de lixivia ou desinfectante 
à base de cloro irá diminuir a 
durabilidade do sutiã. 

As diferentes cores 
representam as diferentes 
zonas de compressão

Alças largas

Sem costuras

A banda larga na 
zona do busto 
garante suporte extra 
(sem aros metálicos) 

Material suave, 
respirável e 
sem latex

Abertura frotal com 
fecho e colchetes 
por baixo

Elasticidade em 
quatro direcções 
proporcionando uma 
maior compressão e 
suporte

Bolsas bilaterais para 
ajuste à forma do peito

4-way stretch

Zonas de compressão na zona 
das costas 

O sutiã permite a abertura total de modo 
a facilitar a sua utilização (abertura na 
zona do peito e nos ombros)

   Coloured 40°C/105°F

   White 60°C/140°F

Tamanho
das

faixas

EU 60 cm 65 cm 70 cm 75 cm 80 cm 85 cm 90 cm 95 cm 100 cm 105 cm 110 cm
F/B/E 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
US/UK 24 inch 26 inch 28 inch 30 inch 32 inch 34 inch 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch 44 inch
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TYTEX A/S has been certified according  
to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485 w

Para mais informações por favor contactar:


