
 

 

Dúvidas e questões na utilização das meias de compressão 

Por vezes os clientes finais colocam dúvidas que procuramos aqui esclarecer: 

 

*Ao fim de algum tempo de uso as minhas meias de compressão caem.  

Já lavou as suas meias de compressão? 

As meias precisam de ser lavadas sempre que as usar para limpar a sujidade, o suor, pele 

morta e óleos corporais. Quando se usam meias de compressão que não foram lavadas, os fios 

elásticos ainda estão esticados pela última vez que as usou. Portanto, lave-as e ficarão como 

novas. 

As meias elásticas devem ser passadas por água sempre que utilizadas. 

 

*Tenho mesmo que tirar medidas? 

Sim. Não conseguimos dar-lhe o tamanho correto sem medidas. 

Verifique duas vezes as medidas, o sítio da perna onde deve tirar as medidas e o tamanho 

correspondente. Estude as várias malhas porque podem ter tabelas diferentes. E não se 

esqueça que estas meias são um dipositivo médico que só funciona com as medidas certas. O 

cliente deve exigir que lhe tirem as medidas sempre que compra uma meia nova. 

O tamanho certo é essencial para o bom tratamento 

 

*Comprei umas meias, mas parece que não apertam 

Ganhou ou perdeu peso? Mais ou menos edema? 

“As meias de compressão não mudam tanto como o seu corpo por vezes muda, por isso deve 

medir a perna regularmente para ter a certeza de que a sua meia de compressão ainda tem o 

tamanho certo para si”. Quando as pessoas começam a usar meias de compressão, o edema 

diminui (se for o caso) e é possível que tenham que alterar o tamanho das meias. Têm que 

comprar outras meias, mas ganham em saúde e funcionalidade do seu capital venoso. 

É preciso medir a perna sempre que se compra uma meia nova e sempre que há razões para 

suspeitar de alteração de tamanho. 

 

*Uso luvas da Sigvaris para ajudar a calçar. É preciso? 

Depende. As luvas são feitas de um material que adere às meias o que facilita muito o calçar. 

Se tiver dificuldades em calçar as meias as luvas podem ser uma grande ajuda. Por outro lado, 

a utilização de luvas diminui muito as ocorrências de malhas ou buracos. Tenha em atenção 

que malhas ou buracos, em meias usadas, são uma exceção da garantia e devem ser por todas 

as maneiras evitadas. 



 
Se tiver dificuldades em calçar as meias, as luvas da SIGVARIS podem ser uma boa ajuda. 

*Qual a garantia do fabricante? 

As meias de compressão médica são um dispositivo médico, um produto de rápido desgaste e 

roupa interior. 

Após utilização o fabricante garante que o nível de compressão se mantém durante 6 meses, 

desde que se encontrem em bom estado geral. Por isso é tão importante evitar malhas e 

buracos nas meias. Ao fim de 6 meses as meias devem ser trocadas. 

Durante 6 meses o fabricante garante que a compressão se mantém. 

 

*Posso lavar as meias na máquina de lavar? 

Sim, pode. Tem que ser obrigatoriamente num programa a frio (>30ºC) e não pode usar 

amaciadores. Se puder coloque as meias num saco de lavagem e nunca use a máquina para 

secar as meias. 

 

O que são meias por medidas? 

Com o avanço da tecnologia e estudos estatísticos os tamanhos das meias standard abrangem 

quase 90% da população. Os outros 10% têm pernas atípicas, ou com problemas, o que obriga 

a parar uma linha de produção para fazer uma meia especifica para cada cliente. Estas meias 

são feitas após o preenchimento de um formulário com várias medidas, tanto em altura como 

em perímetros, que deve ser preenchido por um profissional (ver Pedido de Meias por 

Medida). Têm que ser pedidas especialmente à fábrica e são obviamente mais caras. 

 

Para os clientes finais: 

*Se precisar de compressão médica consulte um especialista ou dirija-se a um ponto de venda 

recomendada para ser aconselhado. 

*Tenha em atenção que compressão médica da classe 2 ou superior deve ser sempre 

requisitada por um médico especialista. 

 *Tem uma requisição médica, mas tem dúvidas que tipo de malha comprar? Algumas 

farmácias e ortopedias são pontos de venda premium da SIGVARIS. Consulte-as e terá toda a 

ajuda necessária. 
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