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P o R t U g U Ê s

Obrigado por ter escolhido um produto Sanyleg, sinónimo de elegância, 
conforto e sobretudo bem-estar.

A agradável sensação de leveza e bem-estar realiza-se com a acção dinâ-
mica da compressão graduada. A circulação é estimulada suavemente 
para favorecer o retorno venoso. A compressão diminui do tornozelo 
para cima. 
O verdadeiro calcanhar permite:
• Uma perfeita colocação do calcâneo na bolsa do calcanhar, favorecendo 
uma maior estabilidade da meia.
• O correcto posicionamento no ponto de máxima compressão e maior 
vestibilidade e elasticidade na circunferência do tornozelo.

Indicações
Os produtos Sanyleg são indicados como um contributo válido para a 
prevenção de distúrbios venosos.
Particularmente eficazes sobre a sensação de cansaço e peso das pernas, 
reduzem também o edema tardio. Utilizados com regularidade podem 
ajudar a prevenir ou retardar a manifestação de insuficiência valvular ve-
nosa nos indivíduos com predisposição. São indicados para mulheres 
grávidas, ou para as formas de uma inicial insuficiência valvular distal das 
veias superficiais presentes nas pessoas jovens e de meia idade, que es-
tão sempre em pé ou que têm familiaridade.

Instruções e conselhos para calçar as meias Sanyleg
Recomenda-se que calce as meias de manhã, assim que se levantar. Pro-

teja as meias do contacto com óleos, cremes e poma-
das que sejam aplicadas nas pernas no âmbito de 
uma receita médica ou por motivos cosméticos. 
Unhas ásperas ou anéis com pontas afiadas podem 
danificar a malha do produto. Se a pele estiver húmi-
da, aplique pó talco no pé para facilitar o deslizamen-
to da meia.
1 - Vire do avesso a meia excluindo a parte do pé. O 
ideal é virar do avesso a meia até à saída do calcanhar.
- Alargue com ambas as mãos  aparte do pé e envie o 
pé até ao calcanhar.
- Enrole a parte virada do avesso na perna posicionan-
do correctamente o calcanhar.
2 - Estique o resto da perna até ao joelho, posicionan-
do a malha com a palma da mão. Nunca puxe directa-
mente a borda superior da meia.
- Se se trata de um collant, siga o mesmo procedimen-
to descrito em cima até levar o collant ao nível do joe-
lho em ambas as pernas.
3 - Enrole a parte restante do collant para cima, corri-
gindo com a palma da mão a posição da malha verifi-
cando se a compressão está distribuída de forma ho-
mogénea.
- Para enfiar as meias de ponta aberta, faça-o com a 
ajuda da calçadeira fornecida.
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Contra-indicações rigorosas
Arteriopatia obstrutiva periférica em estado avançado - Edemas impo-
nentes nos membros inferiores de natureza patológica - Flebites sépticas 
- Flebites graves como a Phlegmasia cerulea dolens - Linfangites - Neuro-
patias periféricas em estado avançado (ex.: diabetes mellitus) - Outros 
distúrbios da sensibilidade dos membros - Intolerância/alergia ao mate-
rial das meias de compressão.

Contra-indicações relativas
Úlceras e feridas abertas - Dermatoses húmidas - Imobilidade - Dermati-
tes de estase - Importante incontinência valvular do sistema venoso su-
perficial e profundo. - Trombose venosa profunda ou tromboflebite 
aguada - Síndrome pós-tromboflebítica - Nas meias com borda de silico-
ne é possível que surjam irritações cutâneas em caso de hipersensibilida-
de ao material.

Advertências especiais
As meias de compressão Sanyleg devem ser calçadas após ter consultado 
o próprio médico. As meias de compressão Sanyleg devem ser vendidas 
apenas por pessoal qualificado. Se, durante a utilização da meia de com-
pressão, surjam dores ou irritações cutâneas, remova imediatamente as 
meias e consulte o médico ou o revendedor especializado. 

Composição dos materiais
A composição têxtil de cada produto é indicada no exterior da embala-
gem. Indicamos de seguida os materiais que compõem todos os nossos 
produtos.

CO:  Algodão  -  EA:  Elastano  -  PA:  Poliamidas  -  WO:  Lã  -  PP:  Polipropileno 

Duração do produto
As meias de compressão Sanyleg têm uma duração máxima de utilização 
de 6 meses. Nunca ultrapasse a data de validade indicada na embalagem.

Instruções para a lavagem
As meias Sanyleg são laváveis, seja à mão, seja na máquina.
• Lavagem à mão: utilize detergentes para tecidos delicados. Enxagúe 
com cuidado. Não torça. Seque ao ar livre.
• Lavagem na máquina: coloque a peça em sacos adequados ou, caso 
não tenha, coloque-os dentro de uma fronha de almofada. Não use lixí-
via. Não seque na máquina. 
• Não lave a seco. Não passe a ferro.

Atenção
O produtor não se responsabliza por danos/feridas no caso de o produto 
ser usado de forma imprópria ou para um objectivo diferente daquele 
previsto inicialmente.  
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