As peças de vestuário Marena estão feitas para durar!

Principais características internas do Tecido ConfortWeave®
Hipoalergénico: O nosso tecido está isento dos agentes irritantes mais
comuns, ou seja não contém Latex, silicone ou formaldeído. Sinta-se no seu
melhor em tranquilidade.
Proteção Antimicrobiana: O nosso tecido é tratado com agentes
antimicrobianos para evitar odores e inibir a proliferação das bactérias mais
comuns, garantindo uma sensação de frescura prolongada.
Estiramento potente: o Estiramento Tridimensional garante um ajustamento
confortável individual combinado com uma compressão de grau médico. As
nossas peças de vestuário permanecem no lugar e movem-se consigo.
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Para preservar as qualidades especiais desta peça de roupa de tecido
patenteado ComfortWeave®, siga as instruções de lavagem e lave apenas com
roupas da mesma cor ou semelhante:

Virar a peça do avesso, lavar à mão ou à máquina em programa para
roupa delicada, com água tépida e sabão suave, secar ao ar ou numa
máquina de secar de tambor, a baixa temperatura e em programa
delicado. Não usar lixivia, amaciadores, não passar e não lavar a seco.
Cuidado com as unhas afiadas para não danificar a peça.

Superior Suavidade: O nosso tecido patenteado é fabricado a partir de fios
premium, incrivelmente macios contra o corpo para um conforto prolongado.
SOFT LYCRA® envolta em torno de TACTEL NYLON® proporciona um ajuste
suave e flexível.

O tecido Marena ComfortWeave® não inclui substâncias irritantes para
a pele, sendo composto por 51% de nylon e 49% TACTEL® SOFT LYCRA®,
isento de formaldeído, silicone e látex.

Principais características externas do Tecido ConfortWeave®

Conselho: Compre duas peças para uma maior higiene e máximo conforto.
Para uma máxima utilização, o que estimula as condições de cicatrização ideal,
deve ter uma segunda peça para usar enquanto esta estiver a lavar.

Controlo da Humidade: O nosso tecido certificado pela COOLMAX® gere a
humidade corporal para a manter fresca e seca.
Durabilidade: A nossa exclusiva, Engineered Stability Grid™ significa que as
nossas peças de vestuário são duráveis, mantém a sua forma e permanecem
no lugar. Concebidas para serem confortáveis – todo o dia, todos os dias.
Proteção solar: Proteção do corpo contra os perigos dos raios solares, graças
à proteção UPF 50 exclusiva do tecido Marena ConfortWeave®

Observe a Ciência

Ajuda a Cicatrizar, Reduz a Dor, Minimiza as Contusões e Amacia a Pele

QUAL O TAMANHO INDICADO PARA MIM?
Vai precisar de uma fita métrica e da ajuda de outra pessoa. Para garantir que
adquire a peça de roupa mais apropriada para si, ajuste a sua postura, não se
dobre nem encolha o estômago. É conveniente que as medidas sejam tiradas
com pouca ou nenhuma roupa. Se estiver a tirar medidas para um sutiã, não
usar um que seja acolchoado ou aramado, já que podem alterar as
medições. Se tiver que tirar as suas próprias medidas, faça-o em frente a um
espelho, de pé e virada lateralmente para este, por forma a poder ver se a fita
métrica está nivelada. Esta, não deve estar nem muito apertada nem relaxada.
Para mais indicações consultar o verso da caixa ou o website

SINTO-ME DESCONFORTÁVEL COM A ROUPA, O QUE DEVO FAZER?
Deve tirar imediatamente a roupa. Verificar as suas medidas e conferir se está
a usar o ta manho mais adequado para si. Contacte o distribuidor, o médico
ou a loja onde adquiriu esta peça de roupa para troca.
COMO VESTIR UMA CINTA DE COMPRESSÃO PÓS-OPERATÓRIA?
Primeiro, certifique-se que a sua pele está limpa de quaisquer loções ou
perfumes, já que roupas “com cheiro” não poderão ser devolvidas. A primeira
vez que vestir a peça Marena deve usar uma peça de roupa interior ou de
ginástica por debaixo, para confirmar que é o tamanho correto e evitar sujar a
veste compressiva. Abra completamente a peça, certifique-se que o rótulo com
a indicação da medida fica nas costas e virado para o interior. Sente-se,
coloque as duas pernas através das aberturas, puxe suavemente a peça para
cima, assegurando que a zona das virilhas esteja alinhada. É importante ter
muito cuidado com as unhas, pois podem danificar o tecido. Uma vez a peça
devidamente colocada em torno das ancas, ajustar a posição da costura para
que esta fique no interior das pernas. Começar a apertar os colchetes,
alternando entre o lado esquerdo e o direito, garantindo que a peça fica bem
ajustada ao corpo. Ao puxar a peça para apertar os colchetes, não se esqueça
de ter cuidado com as unhas. Uma vez todos os colchetes apertados, já pode
fechar os fechos-éclairs. Algumas cintas poderão não ter fechos-éclairs.
POSSO FAZER AJUSTES (CORTE) NA MINHA ROUPA?
Sim, a estrutura do tecido patenteado ComfortWeave® impede-o de desfiar
quando cortado. Atenção: uma peça de roupa uma vez alterada não poderá
ser devolvido.
QUAL É A DIFERENÇA ENTRE AS PEÇAS MARENA DA 1ª E 2ª FASE?
As roupas da Fase 1 têm fechos-éclairs e/ou colchetes e devem ser usadas nas
primeiras 1-3 semanas após a cirurgia. As peças de roupa da Fase 2 não têm
fechos-éclairs nem colchetes e são normalmente usadas após as da Fase 1,
ente a 3-8 semana após a cirurgia. Tanto as peças da Fase 1 como as da Fase 2
têm abertura entrepernas e proporcionam o mesmo nível de compressão.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DE USAR UMA PEÇA DE ROUPA COMPRESSIVA?
Todas as peças Marena estão concebidas para fornecer 17-20 mmHg de
compressão para garantir a estimulação linfática e a retração da pele. Em
termos gerais, recuperará mais rapidamente, sentir-se-á melhor e mais
confortável e terá uma melhor aparência. Escolher a medida adequada é
fundamental para garantir o desempenho da peça de vestuário, assim não
hesite em contactar-nos se necessitar de ajuda.
DURANTE QUANTO TEMPO DEVO USAR ESTA PEÇA COMPRESSIVA?
O seu médico é quem deverá recomendar o tempo de utilização desta peça de
vestuário pós-operatória. Muitos médicos, em todo o mundo, prescrevem
roupas de compressão por um período de vários meses. Após um mês de
utilização deverá sentir-se completamente restabelecida, mas lembre-se, o
trabalho árduo de cicatrização continua e está a ocorrer por debaixo da sua
pele e onde você não pode vê-lo. Assim, se a sua veste Marena estiver larga
após algumas semanas de uso, é muito provavelmente devido à diminuição do
seu tamanho, não por a peça de vestuário ter perdido a sua forma, pelo que
deverá adquirir outra de tamanho menor.
DEVO TIRAR AS MEDIDAS ANTES OU DEPOIS DO MEU PROCEDIMENTO DE
LIPOASPIRAÇÃO, PARA DETERMINAR QUAL O MEU TAMANHO?
Na maioria dos casos, a nossa recomendação é que use as medições préoperatórias. Se estiver sido sujeita ou for ser a um procedimento de
lipoaspiração de grande volume ou a um “lift” corporal, o seu médico irá
aconselhá-la, pois eventualmente serão necessárias medidas pós-operatórias.
QUANTO TEMPO DURA A MINHA PEÇA DE VESTUÁRIO MARENA?
Se tratada de forma cuidada e apropriada, a peça de vestuário Marena deve
providenciar um perfeito ajuste e uma pressão adequada durante o período
de utilização normalmente prescrito. As peças compressivas Marena
demonstraram uma duração que é o dobro daquela que qualquer outra marca
de roupa compressiva concorrente apresenta, em condições de uso e cuidado
normal. Tenha em atenção que à medida que o edema diminui, poderá vir a
necessitar de uma peça do tamanho abaixo, em resultado da sua redução de
tamanho e não de uma perda do poder de compressão da peça de vestuário.

