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Profilaxia física da trombose para pacientes 

imobilizados, no período pré, intra e 

pós-operatório

Puérperas 

Pacientes acamados

O pré-requisito para obter a aceleração 

profilacticamente eficaz do fluxo sanguíneo 

é o gradiente de pressão correcto, ou seja, 

decrescente de distal para proximal. O nosso 

conceito experimentado e testado da 

tecnologia de elasticidade nos dois sentidos 

torna possível proporcionar o nível máximo 

de cuidados com a gama mais restrita de 

tamanhos de meias, para perímetros até 

100 cm.

Meia de malha anatómica com um  

gradiente de pressão de graduação precisa

Manuseamento simples e que poupa tempo.  

Alivia a pressão da equipa de enfermagem e 

optimiza os cuidados ao paciente

Sistema de tamanhos com código de cor 

para selecção rápida e simples  

do tamanho correcto da meia

Adesão acrescida graças à elevada  

elasticidade e à malha especialmente 

macia, agradável para a pele e que  

estimula a sua respiração

Elevada eficácia graças à múltipla utilização
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O inovador butler hospitalar medi 

torna simples e fácil, para 

pacientes e pessoal, calçar as  

meias medicinais de profilaxia  

da trombose. 

No sentido de facilitar o manuseamento e a legibilidade, todas as medidas são indicadas 
em números inteiros de centímetros. Eventuais tamanhos em falta são cobertos por 
tolerâncias de medidas e de produção. Aplicam-se as regras internacionalmente 
reconhecidas relativas ao arredondamento por defeito ou por excesso (por defeito até 
4/10, por excesso até 5/10). Isso mesmo já foi levado em consideração pelo fabricante 
nas fitas métricas de papel fornecidas.

O banda de fixação em silicone, 

especialmente desenvolvido, evita 

o deslizamento informando de 

imediato sobro o ajuste correcto. 

O calcanhar com código de cor, 

com superfície interior aveludada, 

reduz o perigo de feridas devidas à 

pressão, simplifica a classificação e 

mostra se o calcanhar assenta 

devidamente.

A inspecção não obstrutiva na sola 

do pé permite inspeccionar a  

circulação e reduz o perigo de  

queda. 

XS 17 – 19 26 – 32 25 – 31 – 35 – 46 laranja –

S 20 – 22 30 – 38 29 – 37 – 35 – 46 verde –

M 23 – 25 34 – 44 33 – 43 – 35 – 46 violeta –

L 26 – 28 38 – 48 37 – 47 – 35 – 46 azul –

L-X 26 – 28 44 – 55 43 – 54 – 35 – 46 cinzento –

XL 29 – 31 44 – 55 43 – 54 – 35 – 46 vermelho –

XS 17 – 19 26 – 36 25 – 35 40 – 50 60 – 84 laranja laranja

S 20 – 22 30 – 42 29 – 41 48 – 60 65 – 89 verde verde

S-X 20 – 22 30 – 42 29 – 41 56 – 70 65 – 89 verde cinzento

M 23 – 25 34 – 46 33 – 45 56 – 70 65 – 89 violeta violeta

M-X 23 – 25 34 – 46 33 – 45 64 – 80 65 – 89 violeta cinzento

L 26 – 28 38 – 51 37 – 50 64 – 80 65 – 89 azul azul

L-X 26 – 28 38 – 51 37 – 50 72 – 90 65 – 89 azul cinzento

XL 29 – 31 42 – 55 41 – 54 72 – 90 65 – 89 vermelho vermelho

XL-X 29 – 31 42 – 55 41 – 54 80 – 100 65 – 89 vermelho cinzento

S 20 – 22 30 – 42 29 – 41 48 – 60 65 – 89 verde verde

M 23 – 25 34 – 46 33 – 45 56 – 70 65 – 89 violeta violeta

L 26 – 28 38 – 51 37 – 50 64 – 80 65 – 89 azul azul

L-X 26 – 28 38 – 51 37 – 50 72 – 90 65 – 89 azul cinzento

 

O material anti bacteriano e 

antimicótico dos dedos dos pés 

reduzem os microorganismos 

normais dos hospitais – mes-

mo após repetidas lavagens.


