Creating functional comfort

MARIANNE

Sutiã Pós-Operatório
Com alças de fixação para drenos

MARIANNE
Art. No.3373

Creating functional comfort

O modelo MARIANNE foi concebido
para o período que se segue à
intervenção cirúrgica, quando a pele se
encontra mais flácida e sensível, sendo
recomendado a aplicação de suporte e
compressão.

Características do sutiã
pós-operatório:

O sutiã pós-operatório MARIANNE é adequado
a qualquer cirurgia ao peito uma vez que
proporciona suporte e compressão ao local
da intervenção cirúrgica. O sutiã ajuda no
processo de cicatrização, na protecção do
local da intervenção cirúrgica e reduz o risco
de edema e complicações pós-cirúrgicas.
Com um design específico de zonas de
suporte e compressão embutidos, o sutiã
pós-operatório MARIANNE oferece um óptimo
equilíbrio entre compressão e conforto.

Disponível com ou sem próteses
de espuma

Alças largas

Abertura frontal

Elasticidade em 4 direcções
proporcionando uma maior
liberdade de movimentos

Material muito
suave, sem
latex e
respirável

Sem pontos
e costuras

Elasticidade em
4 direcções

A cor indica o nível de compressão.
Quanto mais escura for a cor, maior
a compressão

Sem aros
Zona do
busto larga

Zonas de suporte e
compressão integradas

Composição:
S - 2XL:
91% Poliamida
9% Elastano

Outras características exclusivas do sutiã MARIANNE:
•
•
•
•
•
•
•

Disponível nas cores branco e preto.

Presilhas para bolsas de drenagem (removíveis caso não sejam utilizadas)
Bolsas bilaterais para suportar formas leves
Copas com duas camadas para um suporte mais firme
Fecho cómodo à frente com colchete para facilitar a aplicação e observação do local cirúrgico
Alças ajustáveis à frente
Pode ser totalmente aberto para aplicação fácil por parte do doente e/ou profissionais de saúde
Alças largas nos ombros para proporcionar um suporte melhor

3XL - 4 XL:
94% Poliamida
6% Elastano

Instruções de lavagem:
Utilizar um saco de lavagem.
Fechar os fechos. Antes da lavagem,
remover a espuma de enchimento
das próteses e as alças dos drenos
do sutiã.

Indicações:
Para uso pós-cirúrgico em todos os tipos de cirurgias, especialmente mastectomias
e lumpectomias.

Precauções:
O sutiã deve ser removido durante os tratamentos de radiação uma vez que possuí
partes metálicas. Em caso de desconforto ou questões relacionadas com a sua
utilização por favor consultar o seu médico ou enfermeiro. Peso máximo para a alça
de drenos: 500ml.

Tamanhos recomendados

Para mais informações por favor contactar:
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