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INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

COMO FUNCIONA A FAIXA DE PRÓTESE R.SLIM?
A faixa R.Slim exerce pressão em todo polo superior da mama. A pressão em concha atua de forma e�ciente 
na porção lateral, superior e medial auxiliando no melhor posicionamento e estabilização da prótese mama-
ria prevenindo seu deslocamento.
Regulagem central da pressão em concha. Dessa forma você pode regular conforme a quantidade de pres-
são necessária. Você pode prender no botão da sua calca ou short ou se tiver usando cinta, prenda no colche-
te da cinta. Ou simplesmente peça orientação ao pro�ssional responsável das maneiras que podem ser feito 
essa pressão. 
Confeccionado com tecido especial oferece mais conforto e segurança. 
Não machuca consequentemente maior adesão pelas pacientes 
Fecho com velcro para regulagem na medida ideal.

Como usar a faixa de prótese?
A faixa para pós cirurgia prótese deve ser usada por orientação médica ou pro�ssional responsável. O mais 
comum é o uso da faixa logo após a cirurgia ate o seu correto posicionamento e completa cicatrização.

Quais os benefícios da faixa R.SLIM para pós cirurgia?
É usada para estabilizar a prótese no pós-operatório.
 A faixa R.Slim exerce pressão em todo polo superior da mama. Diferente das faixas convencionais que com-
primem muito na porção lateral do polo superior (próximo as axilas) muitas vezes deixando de comprimir a 
região medial.
A pressão em concha atua de forma e�ciente na porção lateral, superior e medial auxiliando no melhor 
posicionamento e estabilização da prótese mamaria prevenindo seu deslocamento.
Sempre use faixa com indicação e acompanhamento  médico ou de um pro�ssional responsável. 

Devo apertar muito a faixa de prótese ?
Não, a faixa precisa estar confortável durante o uso e comprimindo na medida certa. Siga as instruções do 
seu pro�ssional de saúde para usar a faixa para pós cirúrgico, pois o uso incorreto pode causar danos.

Por quanto tempo devem ser usadas as faixas?
Somente seu pro�ssional da saúde pode indicar o tempo de uso. O mais comum é o uso da faixa logo após a 
cirurgia por no mínimo 30 dias.

Posso usar a faixa de prótese sem recomendação?
Recomendamos que você use a faixa somente sob prescrição, pois seu uso incorreto pode interferir no bom 
resultado da cirurgia.
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