
Manga de compressão com e sem mão

Specialities



A nossa carteira Premium de compressão médica é composta pelos seguintes segmentos, que respondem a 
várias necessidades e indicações:

- Essential
- Styles
- Active
- Specialities

Cada segmento é concebido não só para lhe permitir encontrar uma solução de compressão adequada, mas 
também a melhor solução de compressão. Por um lado, pretendemos maximizar o efeito terapêutico, por 
outro lado, os produtos devem fazer o cliente sentir-se bem e ajudá-lo a levar uma vida sem restrições.
 
Specialities
Cada pessoa é única e as necessidades de soluções de compressão podem mudar em função da sua situação 
de vida. Por vezes a prescrição médica é a primeira preocupação e as necessidades do utilizador não podem 
ser satisfeitas com soluções de compressão padrão. Nestas situações, os produtos do segmento das Speciali-
ties são os que melhor correspondem às suas necessidades. Caracterizam-se pelo facto de cada produto ter 
sido desenvolvido para uma indicação médica muito específica ou necessidade especial.

Nesta pasta, analisamos em profundidade as mangas de compressão Sigvaris, que podem ser encontradas 
neste segmento.

- TRADITIONAL
- ADVANCE

Seja você máximo.
Viva ao máximo.



Linfedema do braço

O que é um linfedema?
O linfedema é uma doença que pode limitar signi-
ficativamente a qualidade de vida. Os linfedemas 
dos membros superiores afectam principalmente 
as mulheres, uma vez que esta doença acontece, 
principalmente, após a remoção dos gânglios linfá-
ticos axilares, relacionado com o cancro da mama. 
É uma desordem dolorosa que causa dor e peso no 
membro afectado. Os linfedemas são sentidos como 
sendo uma enorme carga, tanto fisica como psicolo-
gicamente.

Terapia de compressão
As mangas de compressão são utilizadas para preve-
nir, tratar e cuidar de linfedemas nos membros supe-
riores. Numerosos estudos mostram que a terapia de 
compressão é um tratamento eficaz para os linfede-
mas dos braços. Também se sabe que o conforto na 
utilização e a aparência estética da manga de com-
pressão, têm uma grande influência na adesão do 
paciente e no efeito do tratamento.

O desenvolvimento da manga ADVANCE

Em cooperação com doentes, médicos e enfermeiros
Elisha Lund, Ali Bachelor, Adam Withey (Journal of Lymphedema, 2010, Vol 5, No 2)

A manga ADVANCE foi concebida para satisfazer as necessidades dos pacientes e as exigências dos médicos 
e enfermeiros. Esta nova peça de vestuário macia pode, de facto, reduzir volumes, mesmo durante a manu-
tenção pois os pacientes gostam de a usar durante mais tempo.

Resultados
No estudo efectuado com a manga ADVANCE obtiveram-se os seguintes resultados:

Excesso volume

O critério volume em 
excesso representa a 
redução no excesso de 
volume.

Redução de volume 
em excesso

O critério de redução 
do volume em excesso 
representa a % de braços 
nos quais se observou 
redução.

Mangas



Características do produto

Nova banda Sensinova
Em pacientes do sexo feminino com 
linfedema, a parte superior do braço 
é uma parte sensível, frequentemen-
te dolorosa e facilmente irritada. Esta 
nova “Sensinova” é utilizada exclusi-
vamente para ADVANCE e é por isso 
única na compressão da terapia do 
braço.

Eficaz ajusta-se perfei-
tamente à forma do o 
braço para um óptimo 
apoio.

Macia, deixa a pele 
intacta e limita o risco 
de fricção e lesões na 
pele.

Costura Fina
Costura fina que não irrita a pele e 
ajuda a evitar problemas.

Termorregulação da viscose modal
Semelhante ao algodão, o modal tem 
uma vantagem sobre este último
devido à sua melhor absorção da
humidade da pele. Assim, proporciona 
novo conforto térmico que é
altamente apreciado pelos utilizadores 
de ADVANCE.

Microfibra de poliamida enriquecida 
com prata
Para além da sua textura suave, esta 
microfibra inovadora assegura o 
equilíbrio bacteriano natural da pele e 
previne os odores e a irritação.

A manga ADVANCE



Características do produto

Durabilidade
Os materiais de alta qualidade
sofrem menos desgaste.
TRADITIONAL é, portanto, ideal 
para rotinas quotidianas exigentes. 
Os testes de durabilidade mostram 
que a TRADITIONAL tem até 6 ve-
zes melhores* resultados de abra-
são em comparação directa com 
calças de ganga
(* = menos desgaste).

Alta respirabilidade
A estrutura de malha larga
assegura uma elevada
permeabilidade ao ar.

Borracha natural
A melhor recuperação elástica
possível; mais estabilidade em
pressão muito elevada.
Ao contrário dos materiais sintéti-
cos esta manga volta ao estiramen-
to inicial após ter sido esticada.

Jeans

Polyamide

A manga TRADITIONAL
Em alternativa à ADVANCE, a Sigvaris produz a TRADITIONAL um prouto de alta qualidade.



As mangas devem ser lavadas, depois de usadas, à 
mão ou na máquina de lavar roupa (no máximo até 
40ºC no ciclo de lavagem suave). Colocar, de preferên-
cia, dentro de uma rede de roupa. É importante utilizar 
um detergente suave. Não usar amaciador de roupa. A 
Solução de Lavagem Sigvaris é adequada para lava-
gem à mão.

Para preservar a máxima durabilidade do produto, 
informe os seus clientes que não recomendamos a 
utilização de uma máquina de secar/aquecedor. As 
mangas não devem ser engomadas ou limpas a seco. 
As mangas devem ser armazenadas secas à tempera-
tura ambiente, longe da luz solar directa.

Cuidados

As nossas mangas de compressão médica foram 
testadas quanto à ecologia e estão em confor-
midade com a norma Oeco-Tex 100 internacio-
nalmente vinculativa. As mangas de compres-
são médica satisfazem os requisitos básicos de 
segurança e desempenho dos regulamentos 
relevantes da UE.

Compromisso de qualidade

Informações gerais



Tabelas de medidas



www.medivaris.pt
comercial@medivaris.pt


