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musculares e/ou a instabilidade. Devido 
ao fortalecimento inconsciente dos 
músculos,  
é possível aumentar a mobilidade e 
reduzir as dores.
Caso sinta dores insuportáveis ou 
desconforto durante a utilização, 
interrompa imediatamente a utilização e 
entre em contacto com o seu médico ou 
com a loja especializada.

Instruções de colocação
Antes da primeira colocação, retire a 
película protetora antiderrapante em 
ambos os lados na zona dos ombros, na 
parte interior da camisa. Em seguida, 
vista-a como se fosse uma t-shirt.

Instruções de lavagem
•  Preferencialmente lave o produto à 

mão com detergente medi clean.
•  Não usar branqueadores.
•  Deixar secar ao ar. 
•  Não passar a ferro.
•  Não limpar a seco.

 
Conservação
Conserve em ambiente seco e proteja da 
exposição solar direta.

Composição 
Algodão, elastano, poliamida, 
polietileno, poliuretano

Responsabilidade Civil
A responsabilidade civil do fabricante 
extingue-se em caso de uso indevido. 
Neste contexto, observe também as 
respetivas instruções de segurança e 
indicações existentes neste manual de 
instruções. 

Destruição
Para destruir coloque no lixo doméstico.

medi Posture 
plus comfort
Utilização prevista  
a medi Posture plus comfort é uma 
camisa para correção da postura 
corporal. O produto deve ser usado 
exclusivamente para tratamento da 
coluna vertebral e ser colocado apenas 
sobre pele intacta.

Indicações
•  Debilidades, má postura ou 

deficiências na coluna vertebral.
•  Dores na coluna vertebral provocadas 

pela postura
•  Debilidades musculares e/ou 

instabilidade das costas
•  Cifose com dores crónicas nas costas
•  Instabilidade secundária da cintura 

escapular devido a deficiências 
musculares

•  Assimetria das escápulas 

Contra-indicações
Atualmente desconhecidos.

Se corretamente colocada, não existem 
contraindicações.
Nas seguintes situações, deve consultar o 
seu médico, antes da colocação: Doenças 
ou lesões de pele na área de aplicação, 
particularmente sinais inflamatórios 
(aquecimento excessivo, inchaço ou 
vermelhidão).

Funcionamento/instruções de 
aplicação
As faixas incorporadas no material 
provocam o endireitamento do tronco 
e, com isso, uma correção da postura 
corporal.  
A musculatura do tronco e dos ombros  
é estimulada, sendo, por isso, 
contrariada a má postura, as debilidades 
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