
medi pcs
sistema de compressão pneumática

Peça de roupa
Aplicação e Manutenção da Roupa



Dimensionamento1

Tamanho Item nº Comprimento 
da perna 

Circunferências

Tornozelo (B) Panturrilha (C)

Regular CSLL065S17 34-43
18-56 24-61

Longo CSLL065S20 43-51

Tamanho Item nº Comprimen-
to do braço

Circunferências 

Pulso (C) Axila (G)

Pequeno CSAR085M22 50-57

Regular CSAR085M26 58-66 14-42 21-57

Longo CSAR085M29 66-74

Braço
Tabela de dimensionamento: Use para selecionar a peça de roupa 
apropriada com base nas medidas do corpo. Todas as medições em cm.

Perna inferior
Tabela de dimensionamento: Use para selecionar a peça de roupa  
apropriada com base nas medidas do corpo. Todas as medições em cm.

Medidas de dimensionamento  
de perna inferior
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Medidas de dimensionamento  
da peça do braço

Tamanho Item nº Comprimento 
da perna

Circunferências

Tornozelo
(B)

Panturrilha
(C)

Coxa
(G)

Pequeno-Curto CSWL085S28 64-70

18-56 24-61 41-79Pequeno-Regular CSWL085S31 71-77

Pequeno-Longo CSWL085S34 78-85

Médio-Pequeno CSWL085M28 64-70

36-74 39-76 52-89Médio-Regular CSWL085M31 71-77

Médio-Longo CSWL085M34 78-85

Grande-Pequeno CSWL085L28 64-70

48-85 51-88 61-98Grande-Regular CSWL085L31 71-77

Grande-Longo CSWL085L34 78-85

Perna inteira
Tabela de dimensionamento: Use para selecionar a peça de roupa 
apropriada com base nas medidas do corpo. Todas as medições em cm.

Medidas de dimensionamento  
de perna inteira



Introdução 2

Cuidado e limpeza 3

Aplicação 4

O vestuário é de peças de câmara de ar que são feitas de tecido macio e 
maleável (100% náilon). Elas são projetadas para se ajustarem aos contornos 
do corpo, envolvendo o(s) membro(s) e prendendo-as com fixadores de 
gancho e alça. Elas contêm câmaras de ar sobrepostas que inflam e desinflam 
sequencialmente.

• Roupa de braço contêm oito (8) câmaras
• Roupas inferiores contêm seis (6) câmaras
• Roupas completas contêm oito (8) câmaras

Também estão disponíveis para venda em separado mangas para vestir por 
baixo das roupas, mas não são necessárias.

Não conecte as peças de roupa à unidade de controle de pressão (PCU) até 
que as roupas tenham sido aplicadas nos membros apropriados para evitar 
puxões ou movimentos acidentais da PCU.

Remova quaisquer joias, relógios ou outros itens que possam causar danos à 
peça antes de aplicar. 

Se desejar, aplique um revestimento sobre o membro antes de aplicar a 
peça. Isso ajudará a manter a roupa limpa durante o uso. Roupas soltas e 
não-restritivas, como calças de moletom ou camisetas de algodão, também 
podem ser usadas, desde que a roupa seja segura para ser comprimido contra 
a pele e não cause danos à peça.

Guarde as peças enrolando frouxamente as mangueiras e os conectores de roupa. 
Evite torcer ou esmagar as mangueiras. Coloque as roupas sem dobrar em um local 
fresco e seco para armazenamento.

Verifique se as peças de roupa estão desconectadas da PCU antes de limpá-las. 
Limpe suavemente a roupa com um pano levemente úmido, umedecido com sabão 
neutro anti-bacteriano ou solução de álcool isopropílico a 70%. Não permita que 
nenhuma umidade ou líquido entrem nas entradas de ar dos conectores de roupa. 
Depois de limpar com um pano úmido, seque bem a roupa de compressão com uma 
toalha ou pano macio e deixe secar completamente no ar. Não use alvejante nem 
ferro e não lave ou seque as roupas a máquina.



Roupa de pernas

Existem dois métodos de aplicação:

Método A: 
Passo 1: Modele a peça de roupa de maneira 
frouxa na forma da sua perna e aperte as abas 
do gancho (4.1). 

Passo 2: Com a parte do pé da roupa mais 
afastada de você, deslize a perna até o joelho 
(na parte inferior da perna, mostrada em 4.2) 
ou na parte superior da coxa (para a perna 
inteira, mostrada na 4.3). Observação: Não 
fique de pé ou ande enquanto estiver usando 
roupas de perna. A foto é apenas para fins 
ilustrativos.

Passo 3:Reajuste o material de gancho e alça 
da peça, se necessário, de modo que ela se 
encaixe de forma segura, mas confortável, na 
sua perna (4,4). À medida em que a peça inflar, 
o produto aplicará compressão de forma 
inteligente, com base no tamanho do seu 
membro, de modo que não é necessário que 
a peça tenha um ajuste perfeito ou que você 
aplique a compressão ao vestir.

(4.1)

(4.2)

(4.4)

(4.3)



Seus dedos podem ou não se estender a partir 
do final da peça, dependendo do tamanho 
do pé. A peça de roupa não deve ser aplicada 
com tanta força que aplique compressão sem 
inflação, e ela nunca deve doer. O conector 
de roupa deve se estender a partir do final da 
peça mais próxima do calcanhar.

Roupa de pernas

Método B: 
Passo 1: Enquanto está sentado ou deitado, 
desfaça o material de gancho e alça da roupa e 
abra a roupa (4.5). 

Passo 2: Coloque o pé na seção do pé da 
peça com o calcanhar confortavelmente 
posicionado no bolso do calcanhar (4.6). 

Passo 3: Começando pelo tornozelo, prenda 
a peça no lugar ao redor da perna usando o 
material de gancho e alça (4.7).  À medida que 
a peça é insuflada, aplica-se a compressão, de 
modo que não é necessário que a peça tenha 
um bom ajuste ou aplicar a compressão da 
colocação.

Passo 4: Continue prendendo a peça até a 
perna toda ficar firme (4.8). Quando aplicada, a 
peça deve estar confortavelmente segura, mas 
não tão apertada que aplique compressão. 
Perna inteira totalmente aplicada mostrada 
em (4.9). Observação: Não fique de pé ou ande 
enquanto estiver usando roupas de perna. A 
foto é apenas para fins ilustrativos.

(4.5)

(4.6)

(4.7)

(4.8)

(4.9)



Seus dedos podem ou não se estender a 
partir do final da peça, dependendo do 
comprimento do seu braço. Quando aplicada, 
a peça de roupa não deve ser tão apertada 
que aplique compressão e ela nunca deve 
doer. O conector de roupa deve se estender a 
partir do final da peça mais próxima do pulso.

Roupas do braço

Passo 1: Forme a peça de maneira frouxa até 
a forma do braço e aperte as abas do gancho 
(4.10). Use o painel de gancho mais externo 
para braços de circunferência maiores. 
Dobre o painel debaixo de si e use o painel de 
gancho interno para braços de circunferência 
menores. 

Passo 2:  Com a extremidade curva da peça 
mais próxima de você, deslize seu braço para 
dentro da peça até que ela atinja sua axila 
(4.11). 

Passo 3: Assegure-se de que a borda curva 
da peça de roupa, esteja posicionada no 
lado externo do ombro (4.12). A extremidade 
reta da peça deve ser posicionada sobre a 
mão. Reajuste o material de gancho e alça 
da peça de roupa, se necessário, de modo 
que ela se encaixe com segurança, porém 
confortavelmente, em seu braço. À medida 
em que a peça inflar, o produto aplicará 
compressão de forma inteligente, com base 
no tamanho do seu membro, de modo que 
não é necessário que a peça tenha um ajuste 
perfeito ou que você aplique a compressão ao 
vestir.

(4.10)

(4.11)

(4.12)

Remoção de peça de roupa
Desconecte a peça da PCU e deixe que ela se esvazie conforme necessário. Para 
remover a peça, deslize o membro para fora da peça ou desengate o material 
de gancho e alça e remova ela do membro. Recomenda-se manter o material de 
gancho e alça presos mesmo quando a peça não estiver em uso para evitar que ele 
se prenda a roupas, lençóis ou outros materiais.



Segurança 5

Aviso: Perigo de explosão
Não use na presença de gases inflamáveis, incluindo anestésicos inflamáveis.

Aviso: Perigo de choque elétrico
Não permita que líquidos entrem em qualquer parte do sistema.

Aviso: Perigo de choque elétrico
Nunca tente efetuar manutenção ou consertar o dispositivo enquanto estiver em uso. Para 
eliminar completamente a energia, desconecte a fonte de alimentação da Unidade de Controle 
de Pressão ou da tomada da parede.

Aviso: Perigo de choque elétrico
Para evitar choque elétrico, não abra a Unidade de Controle de Pressão. Não tente reparar a 
unidade de controle de pressão por conta própria.  Todas as tarefas de manutenção devem ser 
executadas apenas pelo fabricante ou por pessoal de manutenção autorizado.  Manutenção 
efetuada por pessoal não autorizado anulará a garantia.

Aviso: Perigos relacionados a ventilação
Coloque sempre a bomba em uma superfície sólida e livre de objetos que possam bloquear as 
aberturas de ventilação.  Nunca bloqueie as aberturas de ventilação.  Mantenha a abertura de 
ventilação livre de detritos, como fiapos e cabelos.  Nunca opere a bomba em uma superfície 
macia, como uma cama, sofá ou travesseiro, onde a abertura de ventilação possa estar 
bloqueada.  Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto em qualquer abertura da bomba.

Aviso: Perigos ambientais
Mantenha a bomba, a roupa e o cabo de alimentação longe de objetos afiados, chamas e 
superfícies aquecidas.

Aviso: Inspeção adequada necessária
Antes de usar, sempre inspecione a unidade de controle de pressão, a fonte de alimentação, as 
roupas e os para ver se não há danos.

Aviso:  Acionamento acidental
Nunca opere o controlador onde o cabo ou o chicote de tubulação irão apresentar um risco de 
acionamento acidental.

Aviso: Estrangulamento
A fonte de alimentação e as mangueiras deste produto podem representar um risco de 
estrangulamento. Mantenha sempre a fonte de alimentação e mangueiras fora do alcance das 
crianças.

Aviso: Lesões de contato
A Unidade de Controle de Pressão deve ser colocada na mesma altura ou abaixo do paciente 
para evitar possíveis ferimentos ocasionados pela queda do dispositivo sobre o paciente. 

Aviso:  O tratamento nunca deve doer
A compressão de roupa nunca deve doer. Se sentir dor ou perceber que sua condição está 
piorando, entre em contato com seu médico. Não altere suas configurações de tratamento sem 
consultar seu médico.

Aviso: Supervisão dos pais
Crianças menores de 18 anos somente podem usar o sistema sob a supervisão de um adulto e 
instrução de um médico. 

Cuidado:  Uso por paciente individual
As peças de roupa destinam-se apenas ao uso não ambulatorial por paciente individual.

Cuidado: Compatibilidade
Use apenas a fonte de alimentação do medi pcs (GSM60B24), peças de roupa e acessórios com o 
sistema medi pcs.



medi USA
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, NC 27377
info@mediusa.com
T 800-633-6334
F 888-570-4554
mediusa.com PBO160

Para obter informações sobre cuidados e 
manutenção de sua unidade de controle 
de pressão (PCU), montagem do sistema, 
programação de tratamento, solução de 
problemas ou informações técnicas, consulte o 
Manual do Operador incluído na PCU medi pcs.  
Para traduções em outras línguas, por favor 
visite www.mediusa.com.


