


Meia 7/8 sem ponteira com silicone - Alta 
Compressão (20-30 mmHg) 

 

   
Comprar  

Indicações 

  Antes e após cirurgias 

  Grandes inchaços de natureza cardíaca, renal ou hepática 

  Linfedema (Edema de natureza linfática) 

  Síndrome pós traumática 

  TVP ( Trombose Venosa Profunda) 

  Varizes nas pernas 

Contra-indicações 



  Insuficiência arterial (dificuldade de circulação do sangue 
nas "artérias" com conseqüente obstrução caracterizada no 
seu grau mais extremo pela gangrena). 

  Gangrena (morte tecidual da extremidade com 
conseqüente mudança de coloração da pele, chegando a 
ficar negra e mal cheirosa). 

  Infecções cutâneas (proliferação de fungos ou bactérias, 
causando alterações de coloração ou feridas com localização 
entre os dedos ou demais territórios das pernas. Exemplo: 
erisipela – fase aguda, frieiras e ferimentos purulentos – com 
presença de pus). 

  Dermatoses úmidas (lesões da pele com secreção 
acentuada). 

  Enxertia de pele em processo de cicatrização nos 
membros inferiores (pacientes com queimaduras graves ou 
feridas que necessitam de cobertura de pele de outra 
região, numa fase recente – até 30 dias). 

Tecnologia 

Ultra Pro 
Nova geração do conforto! 
UltraPro: Dupla Tecnologia em um único produto! 
A Kendall, pioneira na aplicação de bacteriostáticos em seu 
produto, foi buscar novas tecnologias para proporcionar a 
você um conforto ainda maior: 
Nossa Pele é nossa Interface com o Mundo! Através da nossa 
pele sentimos: 
• Temperatura 
• Umidade 
• Movimento do ar 
 
Todos estes fatores impactam nosso senso de conforto! A 
Tecnologia UltraPro, além de adaptar-se a temperatura 
aumentando e diminuindo a sensação de frescor dependendo 



do ambiente e atividades, é um agente antimicrobiano que 
age evitando o crescimento de microrganismos como 
bactérias e fungos causadores de odores desagradáveis nos 
artigos têxteis, proporcionando uma proteção duradoura e 
higiênica, conferindo a sensação de bem-estar e 
comodidade. 
 
Benefícios adicionais na sua meia Kendall® 
• Máxima proteção contra fungos e bactérias 
• Prevenção de odores desagradáveis 
• Conforto térmico 
• Frescor e absorve a umidade da sua pele 

 

Composição 

80% Poliamida / 20% Elástano 

 


