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SOUTIENS"

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
Malha compressiva, com boa elasticidade adaptando-se ao corpo de forma confortável. 
Tamanhos: 28-44 copa A/B/C 
Cores:  

o  1ª fase - Preto / pele ;   
o  2ª fase - preto / pele / branco; 
o  3ª fase - preto / Champanhe;  
o  1ª fase – mobilidade reduzida/ IPO – pele. 

 1ª Fase 

 2ª Fase 

 3ª Fase 

1ºFase/ IPO  
MOBILIDADE 

CONDICIONADA #"



SOUTIEN ABERTO NA FRENTE"

Alça larga com colchetes que 
permitem regular a altura em 6 

posições 

  Abertura na frente 
com colchetes 

regulando em 2 
posições 

"Copas duplas sem costuras internas. 
Interior em algodão macio 

""$%&"'()*+"

!"#!$%&'!

Ligeiramente mais 
descido na zona das 

axilas caso haja 
necessidade  de levar 

drenos  
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REDUÇÃO MAMÁRIA   O Reforço interno  do soutiens 

• Funciona como um guia da mama. 

• Faz uma ligeira compressão na cicatriz. 

• Suporte do peso da  mama aliviando a pressão na 
cicatriz inframamária.  

Apoio na cicatriz lateral"

Apoio na cicatriz inframamária "

1ª Fase / Mobilidade Reduzida/IPO 

2ª Fase 

3#!Fase 



SOUTIEN C/ REFORÇO  
Soutiens de 2º fase  
Devido as suas características técnicas 
pode ser aplicado em diversas situações : 
• Pós-cirúrgico. 
• Mamas grandes e pesadas. 
• Mamas fibrocísticas. 
• Durante a gravidez. 
• Adolescência. 
• Desporto  

Copas moldadas 
sem costuras 

 Costas largas 

Cós largo 

Alça larga e acolchoada 
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Interior do soutiens  

 2ª Fase 

Ligeira compressão na zona inferior da mama 

Suporte lateral que ajuda a estabilizar a mama 
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 O Reforço interno  do soutiens 

• Funciona como um guia da mama. 
• Proteção lateral que ajuda a estabilizar a 
prótese. 
• Apoio inframamário que ajuda a suportar 
o peso da prótese, aliviando a pressão na 
cicatriz inframamária.  

Apoio lateral  

Apoio inframamário ajuda a suportar o peso das próteses   

2ª Fase 

3ª Fase 

COLOCAÇÃO DE PROTESES  AUMENTO MAMÁRIO 

1ª Fase / Mobilidade Reduzida/IPO 



SOUTIEN C/ REFORÇO INTERNO 

Copas moldadas 
sem costuras Costas largas 

Cós largo 

 3ª Fase 

Ligeira 
compressão na 

zona inferior 
da mama 

Suporte lateral interno que 
ajuda a estabilizar a mama 

Alça larga com 2 posições 
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Interior do soutiens  

ajuda a estabilizar a mama 

Ligeira 



SOUTIEN MOBILIDADE CONDICIONADA 

Abertura na 
frente com 
colchetes para 
facilitar 
colocação 

Cós largo com elástico  
muito suave  

Suporte lateral em 
espuma que ajuda a 
estabilizar a mama 

 Alça larga com colchetes que permitem regular a 
altura em 3 posições 

Espuma na zona do ombro para maior conforto 

 Costas largas Abertura 
nas costas com colchetes 
que permitem regular em 

3 posições 

IPO 

Contorno em espuma zona inferior da mama 
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Interior do soutiens  

Contorno em espuma zona inferior da m
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 O Reforço interno  do soutiens 

• Funciona como um guia da mama ajudando a 
desenvolver-se naturalmente.  
• Proteção lateral que estabiliza a mama. 
• Apoio inframamário que suporta o peso da  
mama, aliviando a pressão na cicatriz. 

Apoio lateral  1ª Fase /Mobilidade reduzida  IPO 

2ª Fase 

3ª Fase 

RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA 

Apoio dorsal - aplicação de placa de espuma colocada nas 
costas dentro do soutiens  

Apoio inframamário 
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CINTAS COMPRESSIVAS 
()*)(+,*-.+/().!0,*)/.!
•  ! 1%23%! 45678'&&9:%;! 456! <5%! '2%&=49>%>'! %>%7?%@>5A&'! %5! 45875! >'! B586%!
45@B58?C:'2D!
• ! (9@?%&! >'! 45678'&&E5! %>'FG%>%! '! 45@&?%@?';! 'H?8'6%6'@?'! 45@B58?C:'9&! FG'!
65>'2%6!5!45875!'!%GH929%6!%!@%!8'4G7'8%IE5D!
• !(5&?G8%&!72%@%&J!
• !+%6%@35&!&'@358%K!LMANO!D!+%6%@35&!356'6K!LMANO!
• !(58'&K!78'?5!P!7'2'!

!!"



CINTA S/ PERNA 

Fundo fechado com 
colchetes 

Reforço nas zonas da 
cintura e dorsal 

Abertura lateral com colchetes 
ajustáveis em 3 níveis 

Alças amovíveis 
lateralmente e reguláveis 

aplicadas pelo exterior 
da cinta  
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CINTA C/ PERNA 
Alças amovíveis 
lateralmente e 

reguláveis 

Abertura frontal com 
colchetes ajustáveis em 

3 níveis 

Reforço nas 
zonas da cintura 

e dorsal, 
nádegas, ancas 

e coxas Fundo fechado com colchete 
para manter cinta estável s/ 

pressão nas virilhas 

!,"

Comprimento da 
Perna acima do 

tornozelo  



CINTA MACACÃO 
Alças reguláveis c /vários 

níveis 

Reforço nas zonas 
dorsal, cintura, 

nádegas, ancas e 
coxas 

Elástico removível para 
estabilizar as alças 

Fundo fechado com 
colchete para manter 

cinta estável s/ 
pressão nas virilhas 

Abertura frontal com 
colchetes ajustáveis 

 em 3 níveis 
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CINTA CALÇÃO 

Alças amovíveis lateralmente e 
reguláveis 

Abertura frontal com colchetes 
ajustáveis em 3 níveis 

Fundo fechado com 
colchete para manter cinta 
estável s/ pressão nas 
virilhas 

Reforço nas zonas da 
cintura e dorsal, 

nádegas, ancas e 
coxas 
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CINTA GLUTEOS 

Abertura frontal 
com colchetes 

ajustáveis em 3 
níveis 

Reforço nas zonas dorsal  
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Alças amovíveis lateralmente e 
reguláveis 

 aplicadas pelo exterior da cinta 

Cinta para implantes de 
próteses de glúteos com 
encaixe adequado,  para  
proporcionar a segurança e  
a mobilidade do dia a dia do 
pós cirúrgico 

Encaixe adequado,  para  
proporcionar a segurança e   
mobilidade 



PERNITOS 

Elástico largo e 
ajustável com velcro 
para não vincar na 

cintura 

Fundo fechado com 
colchete, para manter 

cinta estável s/ 
pressão nas virilhas 

Costuras planas colocadas de 
maneira a não colidir com 

costuras do lifting das coxas 
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MANGAS 

Costuras planas colocadas 
de maneira a não colidir com 
costuras do lifting do braço 

 Fundo das mangas 
evasé (mais largas)  

Elástico nas costas ajustável, para 
manter as mangas na posição 

correcta  

  Molas que apertam  na alça do 
soutiens para ajudar a manter as 
mangas na posição correta, sem 

prender os movimentos da 
paciente.  

Abertura de fecho para 
facilitar colocação 
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FAIXA LIFTING 

Elástico ajustável 
com velcro 

 Velcro na nuca para ajustar a 
medida do pescoço  

 Costura para o exterior 
a demarcar o queixo 

 Costura “solta” para 
não exercer pressão 

na bochecha  
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MALHAS COMPRESSIVAS HOMEM"

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
•  Malha compressiva, com boa elasticidade adaptando-se ao corpo de forma confortável; 
•   Cintas de compressão adequada e constante, extremamente confortáveis que modelam o corpo e    
auxiliam a na recuperação; 
•  Abertura frontal com Colchetes ajustáveis em 3 níveis. 
•  Costuras planas. 
•  Tamanhos cintas: 28-46 
• Tamanhos Coletes : 3XS – XL 
•  Cores: pele 
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COLETE HOMEM 

  Alça larga com colchetes que 
permitem regular a altura em 

várias posições 

  Abertura na frente com 
colchetes regulando em 3 

posições 

Ginecomastia 
Lipoaspiração 
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CINTA HOMEM"

Alças amovíveis 
lateralmente e 

reguláveis  
Aplicadas pelo 

exterior da cinta  

Abertura frontal com 
colchetes ajustáveis 

em 3 níveis 

Reforço nas zonas da cintura e 
dorsal, nádegas, ancas e coxas 
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PLACAS COMPRESSIVAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
•  São placas que realizam compressão suave e contínua, favorecendo um alisamento da 
pele evitando dobras e auxiliando na redução de edemas, hematomas, fibroses... 
•  Indicadas no pós-cirúrgico de Lipoaspiração e abdominoplastia. 

Modo de usar 
São colocadas sobre a pele, por baixo da cinta compressiva. 

Fabricadas em materiais antialérgicos e antibacterianos, macios, confortáveis e de fácil 
adaptação. 
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PLACAS COMPRESSIVAS 
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