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Modelos: BZL-AB4F7, BZL-B01G, BZL-B15, 
BZL-B19, BZL-BNRZ, BZL-FBA, BZL-FBBA, 

BZL-FBCS, BZL-FBRS, BZL-FBS, BZL-FM100-A, 
BZL-FM100-B, BZL-FM100-C, BZL-FVOM, BZL-ISB, 
BZL-ISBX, BZL-LGA, BZL-MB, BZL-MV, BZL-SFBHM, 

BZL-SFBHRM, BZL-SFBHRS, BZL-SFBHS



Declaração de uso pretendido
Os produtos de compressão da Marena® destinam-se a uso para 
apoio e compressão por tensão de uma área do corpo do paciente 
após os tipos de cirurgia mencionados a seguir.

1. Cirurgias nos seios, como:
a. Aumento de seio
b. Redução de seio
c. Reconstrução de seio
d. Mastectomia
e. Mastopexia (elevação do seio)

2. Lipoaspiração
3. Lipoplastia
4. Lipoinjeção
5. Braquioplastia
6. Abdominoplastia
7. Cirurgias abdominais, como:

a. Histerectomia
b. Apendicectomia
c. Cesariana

8. Ginecomastia
9. Cirurgias faciais e orais/maxilofaciais

Os produtos não são indicados para serem utilizados como imobilizadores.

Contraindicações:
Os produtos não devem ser usados se o paciente tiver sensibilidade a 
nylon Tactel® ou Lycra®.

Advertências e precauções gerais:
Siga as instruções do prestador de saúde quanto a medição, tamanho 
e uso.  A compressão excessiva pode gerar necrose cutânea e ser um 
fator de contribuição para a ocorrência de trombose venosa profunda. 

Descarte:
O produto pode ser descartado em lixo comum pelo próprio usuário.

Instruções de uso
A roupa é aplicada diretamente ao paciente após o procedimento 
cirúrgico.  Geralmente, a roupa é utilizada de maneira contínua 
durante várias semanas, de acordo com orientação médica.  Ainda 
que cada pessoa experimente a compressão de modo diferente, 
geralmente, a compressão não deve causar dor.  Sua roupa deve se 
ajustar confortavelmente, mas você deve ser capaz de deslizar um 
dedo sob o tecido.  Por razões de conforto e higiene, é recomendável 
que o paciente receba pelo menos duas peças de roupa.

As roupas da Marena Recovery são desenhadas para proporcionar 
conforto. Consulte as instruções a seguir:

• Tenha cuidado para não perfurar o tecido com as unhas.
• Posicione a roupa de modo que a etiqueta interna que informa 

o tamanho esteja situada no interior e na parte de trás da 
roupa. 

• Abra o zíper e/ou os fechos e ajustes da parte frontal.
• Ajuste as alças até o ponto intermediário. 
• Tecido 51% nylon Tactel® e 49% Lycra®

Se for uma peça de body, blusa ou legging,  vista a roupa uma perna 
de cada vez. Levante a roupa delicadamente pelo corpo. Alinhe a 
abertura da virilha enquanto puxa e levanta a roupa. Feche os ganchos 
um a um e/ou levante o zíper até que a roupa esteja totalmente 
posicionada, conforme aplicável. O último passo é puxar e ajustar 
as alças.

Se for um sutiã ou colete, deslize cada braço para dentro das 
aberturas ou mangas. Feche o zíper e/ou fecho na parte da frente, e 
use a linha do meio ou o ajuste mais confortável para começar. Você 
pode ajustar para encontrar a posição mais confortável. Depois de 
ajustar a parte da frente, ajuste as alças até ficarem uniformes nos 
ombros e na posição mais confortável.  

Se for uma máscara facial, coloque o queixo na base correspondente 
(localizada junto à costura vertical). Fecha o fecho de ajustável de 
contato sobre a cabeça cerca de 5 cm atrás da testa. Fecha o fecho de 
ajustável de contato atrás do pescoço.

Se for uma cobertura de braço ou panturrilha, abra a peça pela 
parte mais larga e puxe deslizando o pé ou a mão por seu interior. 
Puxe delicadamente o braço ou a panturrilha até que a peça esteja lisa 
e suavemente esticada sobre a parte do corpo. 

Instruções para lavar: 
Lave a peça do lado avesso e com roupas de cor semelhante. Não use 
amaciante nem alvejante.  Não lave a seco nem use ferro de passar.

Armazenamento e transporte:
Evite exposição excessiva a calor, frio ou umidade.  Guarde distante 
de contaminantes atmosféricos como gases provenientes de motores 
de combustão interna.  Guarde protegido da luz solar.  A faixa de 
temperatura de armazenamento recomendada é de 4–29 °C (40–85 °F).
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