
	

CINTA	COMPREESSIVA																			

	

	

I)	IDENTIFICAÇÃO	DO	PRODUTO	

MALHA	PLANA	-	ALTA	COMPRESSÃO		

USO	ADULTO	

COMPOSIÇÃO:			74%	NYLON		-		26%	ELASTANO		

TAMANHO:		DO	PP	AO	4XG		

TABELA	DE	MEDIDAS	

TAMANHO	 MANEQUIM	 CINTURA	 KGL	
QUADRI
L	 EMBAIXO	DO	BUSTO	 BRAÇO	

PP	 36	 60-65	 49-58	 85	 64-70	 25-29	

P	 38-40	 70-75	 58-63	 88-92	 71-76	 29-31	

M	 42-44	 75-80	 68-73	 96-100	 77-82	 31-34	

G	 46-48	 80-85	 73-81	 104-110	 83-88	 33-37	

GG	 50-52	 85-90	 81-86	 116-122	 89-94	 37-41	

2GG	 54-56	 90-95	 86-90	 128-134	 94-100	 41-45	

3GG	 		 95-100	 90-95	 		 		 		

4GG	 		 100-105	 95-104	 		 		 		
	

	

	

II)	INFORMAÇÕES	AO	PACIENTE	

1	.		O	QUE	DEVO	SABER	ANTES	DE	USAR	ESSE	PRODUTO	
	

Nossos	produtos	não	são	feitos	sob	medida,	portanto	se	fizer	necessário	pode	se	fazer	ajustes.		
Tratamos	nossos	produtos	como	“remédio”,	portanto	para	sua	segurança	consulte	seu	médico	se	
você	pode	usar.		



É	 importante	 as	 medidas	 serem	 precisas	 para	 uma	 compressão	 eficiente.	 Não	 nos	
responsabilizamos	por	medidas	tiradas	erradas.		

1.1	CONCEITOS	IMPORTANTES	

	

	

É	importante	definir	com	seu	médico	o	que	é	mais	importante	para	você	de	acordo	com	o	trabalho	
que	ele	realizou.		
Se	o	mais	importante	for	compressão	a	R.Slim	tem	produtos	de	excelência.		
	
Consulte	seu	médico	para	saber	se	pode	usar	malha	plana	desde	o	Pós-Operatório	 imediato.	Em	
alguns	 casos	 é	 necessário	 usar	 baixa	 compressão	 nos	 primeiros	 dias	 e	 depois	 alta	 compressão.		
Em	cirurgias	de	abdominoplastia	 se	optar	por	usar	alta	 compressão	no	Pós-Operatório	 imediato	
sugerimos	deixar	a	cinta	aberta	nos	primeiros	3	dias	para	não	comprimir	muito	o	abdome	e	não	
prejudicar	 a	 perfusão.	 Não	 se	 preocupe	 por	 isso	 pois	 enquanto	 preservamos	 o	 abdome	 nos	
primeiros	dias	as	outras	áreas	estão	sendo	comprimidas.		
As	 cintas	 R	 SLIM	 são	 projetadas	 para	 moldar	 e	 modelar	 o	 corpo,	 ajudando	 a	 reduzir	 medidas	
instantaneamente.		
	

	

2.	PARA	QUE	A	MALHA	PLANA	É	INDICADA		

2.1.	Para	edemas,	linfedemas	pós-operatórios.	
2.2.	Para	garantir	estabilidade	dos	tecidos	operados.	
2.3.	Para	garantir	sustentação	da	mama	

Malha	Tubular		 Malha	Plana	
		

São	malhas	mais	elásticas	proporcionando	CONFORTO	
e	menos	compressão	comparando	com	as	malhas	
planas.	

São	mais	compactas	e	menos	elásticas	
que	as	cintas	convencionais,	garantem	
estabilidade	elevada	e	uma	alta	
COMPRESSÃO.	

CONFORTO:			Estado	de	se	sentir	confortável		

Garantem	pressão	plana	e	constante	
evitando	formação	de	pregas.		

Auxilia	com	eficiência	nos	líquidos	e	
valoriza	os	contornos	corporais.	

		
COMPRESSÃO:	Pressão	que	faz	
diminuir.	Redução	de	volume	resultante	
dessa	pressão.	Pressão	para	impedir	
dilatação.	



2.4.	Para	prevenir	irregularidades.	
2.5.	Para	tratamento	de	seroma.		
	

3.	COMO	ESSA	CINTA	FUNICONA	

Devido	 a	 sua	 composição	 a	 malha	 plana	 é	 mais	 compacta	 e	 menos	 elástica	 permitindo	 que	 a	
pressão	 externa	 (do	 interstício)	 seja	 maior	 que	 a	 pressão	 interna	 (do	 vaso)	 impedindo	 o	
extravasamento	de	líquidos	e	favorecendo	a	absorção	dos	mesmos.		
Devido	à	pouca	elasticidade,	sustenta	a	mama,	garante	estabilidade	da	prótese	e	estabilidade	dos	
tecidos	operados.	
	

	

4.	QUANDO	NÃO	DEVO	USAR		

4.1.	Não	deve	ser	usada	sem	indicação	médica.	
4.2.	Quando	a	cinta	não	está	do	tamanho	correto	ela	pode	trazer	prejuízos.		
4.3.	Em	pós-operatório	imediato	de	abdominoplastia	sugerimos	usá-la	aberta	nos	3	primeiros	dias	
e	usar	fechada	somente	com	a	liberação	do	seu	médico.		
4.4.	Não	se	deve	fazer	uso	diário	de	cintas	de	alta	compressão	pois	elas	podem	enfraquecer	sua	
musculatura	 devido	 à	 grande	 estabilidade.	 Sugerimos	 usar	 com	 supervisão	 de	 um	 profissional	
especialista.	
4.5.	 Em	 casos	 raros	 ela	 pode	 incomodar.	 Nesse	 caso	 consulte	 seu	 médico	 se	 deve	 continuar	
usando	mesmo	assim.		
4.6.	Quando	houver	suspeita	que	ela	não	esteja	cumprindo	o	papel.	
4.7.	Quando	tiver	diagnóstico	de	alergia.		
	

	

5.	POR	QUANTO	TEMPO	POSSO	USAR	ESSE	PRODUTO		

No	 geral	 existe	 uma	 variação	 entre	 1	 mês	 a	 6	 meses,	 mas	 quem	 é	 capaz	 de	 definir	 isso	 é	 o	
profissional	responsável	por	você,	pois	ele	seguirá	critérios	individuais	com	relação	ao	seu	quadro	
clínico.		
	

	

6.	COMO	DEVO	USAR	ESSE	PRODUTO		

6.1.	Consulte	seu	médico.		
6.2.	Sugerimos	que	vá	movimentando	o	quadril	e	subindo	lentamente	a	cinta	tanto	para	facilitar	a	
colocação	quanto	para	não	danificar.		
	

	



	

	

	

7.	ORIENTAÇÕES	DE	USO	E	CONSERVAÇÃO		

Para	 assegurar	 a	 qualidade	 e	 durabilidade	 do	 produto	 confeccionado,	 listamos	 alguns	
procedimentos	que	devem	ser	cumpridos	ao	utilizar	e	lavar	sua	peça.		

	

1	-	Lavar	a	mão	-	temperatura	máxima	40;	

2	-	Não	usar	alvejante;	

3	-	Não	secar	em	máquina;	

4	-	Secar	à	sombra;	

5	-	Não	passar;	

6	-	Não	Lavar	a	seco;	

7	-	Não	torcer;	

8	-	Lavar	a	cada	4	dias	para	manter	a	compressão.	

Esta	peça	possui	materiais	sensíveis.	Não	responsabilizamos	pelo	mau	uso.	

	

	


