
Kompressio-
vaatteet





Kosmeettinen 
kirurgia
Cosmetic Surgery
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Kosmeettinen kirurgia
Kangas:
• Yhdistelmä polyamidia (60 %) ja elastomeeria (40 %).
• Mainatin kaikkein laadukkaimmista materiaaleista valmistama kangas.
• Käytettävällä polyamidilla on Oeko-Tex® Standard 100. Confidence in Textiles 

-merkki.
• Hengittävä, pehmeältä tuntuva kangas.

Teknologia:
• Mainatin eksklusiivinen tuotantotekniikka.
• Raaka-aineiden elektroninen valvonta riittävän tekstiilipaineen varmistamiseksi.
• Pitkäikäinen jousto.
• Kolmiulotteinen jousto parantaa postoperatiivista imunesteen poistumista.

Ompelu:
• Anatominen muoto.
• Yksinomaan Mainatin valmistamasta kankaasta valmistetut hihnat takaavat 

maksimaalisen mukavuuden.
• Säädettävät kiinnitykset.
• Vahvikkeet erityisillä alueilla.
• Valikoima värejä.
• Laaja kokovalikoima.
• Mukautetut vaatteet erityistapauksiin.
• Kaikki mallit saatavilla miehille.

Palvelu:
• Toimitus: 24-48 työtuntia
• Tekninen tuki
• Tuotekoulutus

Pesu- ja käyttöohjeet:
• Vältä öljy- ja rasvatahroja, jotka voivat vaurioittaa vaatetta.
• Pese ainoastaan neutraalilla pesuaineella äläkä altista märkiä vaatteita suoralle 

auringonvalolle tai kuivata niitä lämmityslaitteiden lähellä.

Takuu:
• Jäljitettävyyden valvonta Espanjan terveysministeriön (Ministerio de Sanidad 

y Consumo de España) luokan 1 tuotteita koskevien terveyssäännösten 
mukaisesti.

• 6 kuukauden takuu noudatettaessa pesu- ja käyttöohjeita.
• Takuu ei koske vaatteita, joita on muokattu muuten kuin Mainatin toimesta.

Cosmetic Surgery
Fabric:
• Combination of 60% polyamide and 40% elastomer.
• Fabric produced by Mainat, using highest quality materials.
• Use of polyamide with Oeko-Tex® Standard 100. Confidence in Textiles 

Certificate.
• Breathable fabric, soft to the touch.

Technology:
• Production engineering exclusive to Mainat.
• Electronic control of raw materials to ensure adequate textile pressure.
• Long life elasticity.
• Three dimensional elasticity to encourage postoperative lymphatic drainage.

Dressmaking:
• Anatomical shape.
• Straps in fabric made exclusively by Mainat to ensure maximum comfort.
• Adjustable closures.
• Reinforcement in special zones.
• Choice of colours.
• Wide range of sizes.
• Customized garments for special cases.
• All models available for men.

Service:
• Delivery: 24-48 labor hours
• Technical support
• Product training

Washing and instructions of use:
• Avoid oil and grease stains, which result in garment damage.
• Wash only with neutral soap and do not expose wet garments to direct sunlight 

or dry them close to a heater.

Guarantee:
• Control of traceability according to the Health Regulations for Class 1 Products 

of the Ministerio de Sanidad y Consumo de España.
• 6 month guarantee following washing and instructions of use.
• Any garments altered outside Mainat will be exempt from guarantee.
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Beige

Pikimusta 
Jet Black

Valkoinen 
White

Musta 
Black

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Vaatteiden värit voivat poiketa kuvista ja katalogin 
näytteistä.  

The colors of the garments may vary from the 
pictures and the samples on the catalogue.

Muotoilu
• Leveät hihnat liiallisen, herkille 

alueille kohdistuvan paineen 
välttämiseksi.

• Kahteen asentoon asetettavat 
säädettävät kiinnitykset parantavat 
istuvuutta.

• Säädettävien hihnojen avulla 
parempi istuvuus.

• Vahvike vatsan alueella.
• Kolmiulotteinen jousto parantaa 

postoperatiivista imunesteen 
poistumista.

• Pehmeää, täysin hengittävää 
kangasta.

Design
• Wide straps to avoid excessive 

pressure on delicate zones.
• Adjustable closures with two 

positions for better fit.
• Adjustable straps for better fit.
• Reinforced over abdomen.
• Three dimensional elasticity to 

encourage postoperative lymphatic 
drainage.

• Soft, fully breathable fabric.
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Kosmeettinen kirurgia
Cosmetic Surgery

Kasvot / Facial 7

Liivit / Vests 12
Rintaliivit / Bras 9

Vartalotuet / Body Suits 14
Trikoot / Panties 16
Hihat / Sleeves 19
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JM.018L

Leukapanta vakiomalli

Chin strap standard

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Kasvot / Facial

JM.020

Hörökorvaleikkaustuki

Otoplasty support

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.021L

Täysimittainen leukapanta vakiomalli

Complete standard chin strap

Saatavilla olevat värit 
Available colors

JM.029

Säädettävä kasvotuki

Adjustable facial support

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.101

Suurennusrintaliivit

Augmentation bra

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Rintaliivit / Bras

JM.100

Pienennysrintaliivit

Reduction bra

Saatavilla olevat värit 
Available colors

9
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JM.301

Rintakehävyö

Chest band

Saatavilla olevat värit 
Available colors

ORTHO SPORT

Urheilurintaliivit

Sports bra

Saatavilla olevat värit 
Available colors

11

K
o

sm
e

e
ttin

e
n

 kiru
rg

ia



Liivit / Vests 

JM.207 JM.207.S

Liivi gynekomastian jälkihoitoon

Post-gynecomastia vest

Gigantomastialiivi

Gigantomastia vest

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.002.SL

Lyhyt liivi selän ja käsivarsien rasvaimun 
jälkihoitoon

Short vest for back and arm liposuction

Saatavilla olevat värit 
Available colors

JM.005.SL

Bolero

Saatavilla olevat värit 
Available colors

13
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JM.108

Lyhyt vartalotuki vatsatuella

Short body suit with abdominal support

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Vartalotuet / Body suits

JM.106

Lyhyt vartalotuki

Short body suit

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.206

Body

Saatavilla olevat värit 
Available colors

JM.206.1

Body vatsatuella 

Body with abdominal support

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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16

JM.103

Caprimittaiset leggingsit

Below-knee leggings

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Trikoot / Panties

JM.102

Perustrikoot

Normal panty

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.104

Korkeavyötäröiset trikoot

High waist panty

Saatavilla olevat värit 
Available colors

JM.104.1

Korkeavyötäröiset trikoot vatsatuella

High waist panty with abdominal support

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.205

Täysimittaiset leggingsit

Full leggings

Saatavilla olevat värit 
Available colors

JM.105

Korkeavyötäröiset leggingsit

High waist leggings

Saatavilla olevat värit 
Available colors

18

K
o

sm
e

e
tt

in
e

n
 k

ir
u

rg
ia



Hihat / Sleeves

JM.208L

Olkavarsihiha kyynärpään alapuolelle

Upper arm sleeve below elbow

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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Beige

Pikimusta 
Jet Black

Valkoinen 
White

Musta 
Black

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Koot / Sizes

Vaatteiden värit voivat poiketa kuvista ja 
katalogin näytteistä.

The colors of the garments may vary 
from the pictures and the samples on 
the catalogue.

 Koko Rinnanympärys 

Size Chest measurement

 1 75 - 84 cm

 2 85 - 94 cm

 3 95 - 105 cm

 4 106 - 115 cm

 5 116 - 125 cm

 Koko Rinnanympärys Espanjalainen koko 

Size Chest measurement Spanish size

 00 70 - 76 cm 75

 0 77 - 81 cm 80

 1 82 - 87 cm 85

 2 88 - 92 cm 90

 3 93 - 98 cm 95

 4 99 - 105 cm 100

 5 105 - 120 cm 105

 Koko Rinnanympärys Espanjalainen koko 

Size Chest measurement Spanish size

 00 70 - 76 cm 75

 0 77 - 81 cm 80

 1 82 - 87 cm 85

 2 88 - 92 cm 90

 3 93 - 98 cm 95

 4 99 - 105 cm 100

 5 105 - 120 cm 105

Kasvot / Facial
Ainoastaan aikuisten koot 
Only adult sizes

Hörökorvaleikkaustuki myös lasten koossa 
Otoplasty support also in child size

Rintaliivit / Bras
Liivit ovat saatavilla B- ja C-kuppikoissa 
Bras are available in B and C cups

Saatavilla myös miehille 
Available also for men

Saatavilla myös miehille 
Available also for men

Miesten liivit / Men’s vests 

Naisten liivit / Women’s Vests

 Koko Lantionympärys 

Size Hip measurement

 1 80 - 90 cm

 2 90 - 100 cm

 3 100 - 110 cm

 4 110 - 125 cm

 5 125 - 140 cm

 Koko Käsivarren ympärysmitta 

Size Arm circumference

 1 24 - 25 cm

 2 26 - 27 cm

 3 28 - 29 cm

 4 30 - 31 cm

 5 32 - 33 cm

 6 34 - 35 cm

 7 36 - 37 cm

 8 38 - 39 cm

 9 40 - 41 cm

 Koko Lantionympärys 

Size Hip measurement

 

 1 80 - 90 cm

 2 90 - 100 cm

 3 100 - 110 cm

 4 110 - 125 cm

 5 125 - 140 cm

Rinnanympärys
70, 80, 90, 100, mukautettu
Chest measurement
70, 80, 90, 100, customized

Rintakehävyö / Chest band

Hihat / Sleeves

Vartalotuet / Body Suits

Trikoot / Panties
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Saatavilla olevat värit 
Available colors

JM.018L

JM.020

JM.021L

JM.029

JM.100

JM.101

JM.301

ORTHOSPORT

JM.207

JM.207.S

JM.002.SL

JM.005.SL

JM.106

JM.108

JM.206

JM.206.1

JM.102

JM.103

JM.104

JM.104.1

JM.105

JM.205

JM.208L

Kasvot 
Facial

Rintaliivit 
Bras

Liivit 
Vests

Vartalotuet 
Body Suits

Trikoot 
Panties

Hihat 
Sleeves

K
o

sm
e

e
ttin

e
n

 kiru
rg

ia





Pressotherapy
Painehoito
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Painehoito
Kangas:
• Tuntuu pehmeältä.
• Saatavilla useita värejä vaatetyypistä riippuen.

Ompelu:
• Jokainen kappale on valmistettu yksilöllisesti.
• Ainoat saumat ovat ulkopuolella ja täysin litteitä, jotta vältetään hankaus 

herkillä alueilla.
• Luonnollinen anatominen muoto saatu aikaan muotolaskoksilla.
• Aukkoja voidaan tehdä kohdistuksen edesauttamiseksi.
   
Paine:
• Hallitut painetasot 15-50 mmHg.
• Dynaaminen paine 100 % jouston palautumisesta.
• Vaatteen painetasot mukautettu käyttäjän tarpeisiin.
• Erilaiset painetasot vaatteen eri osissa mahdollisia.
   
Palvelu:
• Toimitus: 10-15 työpäivää
• Tekninen tuki
• Tuotekoulutus

Pesu- ja käyttöohjeet:
• Vältä öljy- ja rasvatahroja, jotka voivat vaurioittaa vaatetta.
• Pese ainoastaan neutraalilla pesuaineella äläkä altista märkiä vaatteita suoralle 

auringonvalolle tai kuivata niitä lämmityslaitteiden lähellä.

Takuu:
• Aikuisten vaatteet: 6 kuukauden takuu noudatettaessa pesu- ja käyttöohjeita.
• Lasten vaatteet: 3 kuukauden takuu noudatettaessa pesu- ja käyttöohjeita.
• Takuu ei koske vaatteita, joita on muokattu muualla kuin Mainatin toimesta

Pressotherapy
Fabric:
• Soft to the touch.
• Several colours available, depending on type of garment.

Dressmaking:
• Each piece is personally and individually made.
• The few seams are exterior and completely flat to avoid rubbing in sensitive 

areas.
• Natural anatomic shape formed with darts.
• Openings can be made to aid placement.
   
Pressure:
• Levels of pressure controlled at 15 to 50 mm Hg.
• Dynamic pressure 100% from recovery of elasticity.
• Levels of pressure of the garment adapted to patient’s needs.
• Varying levels of pressure possible between different parts of the same 

garment.
   
Service:
• Delivery: 10-15 working days
• Technical support
• Product training

Washing and instructions of use:
• Avoid oil and grease stains, which result in garment damage.
• Wash only with neutral soap and do not expose wet garments to direct 

sunlight or dry them close to a heater.

Guarantee:
• Garments for adults: 6 month guarantee following washing and instructions 

of use.
• Garments for children: 3 month guarantee following washing and instructions 

of use.
• Any garments altered outside Mainat will be exempt from guarantee  
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Vaatteiden värit voivat poiketa kuvista ja katalogin näytteistä.  The colors of the garments may vary from the pictures and the samples 
on the catalogue.
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Beige Musta 
Black

Ruskea 
Brown

Vaaleanpunainen 
Pink

Sininen 
Blue

Vihreä 
Green

Vaaleanpunainen  
ja lila 
Pink and mauve

Sininen ja pistaasi 
Blue and pistacho

Sininen ja pistaasi 
Blue and pistacho

Vaaleanpunainen 
ja lila 
Pink and mauve

Vihreä ja oliivinvihreä 
Green and olive 
green

Sininen ja harmaa 
Black and Grey

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Lasten vaatteiden väriyhdistelmät 
Color combinations children garments

Hanskat (väriyhdistelmät) aikuiset ja lapset 
Gloves (color combinations) adult and children
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Vartalo / Body 27

Jalka / Leg 30
Tynkä / Stump 29

Käsivarsi / Arm 34
Käsi / Hand 36
Pää / Head 42

Painehoito
Pressotherapy
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27 27

JM.001

Lasten liivi (0-14-vuotiaat)

Child’s vest (0-14 years)

JM.002

Aikuisten liivi

Adult’s vest

Vartalo / Body

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.002.S

Naisten muotoiltu liivi

Women’s shaped vest

JM.003 / JM.004

Lasten hihaton liivi (0-14-vuotiaat) / Aikuisten 
hihaton liivi

Child’s sleeveless vest (0-14 years) / Adult’s 
sleeveless vest

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.209

Rintalastan muotoilija

Sternum shaper

Saatavilla olevat värit 
Available colors

2929Tynkä / Stump

JM.304 JM.304.1

Tynkäsukka vyöllä

Stocking for stump with 
hip strap

Tynkäsukka

Stocking for 
stump

Kysy hihaa käsivarsityngälle 
Ask for arm stump sleeve

Saatavilla olevat värit 
Available colors

P
ain

e
h

o
ito



30

JM.009

Lasten sukkahousut (0-14-vuotiaat)

Child’s full tights (0-14 years)

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Jalka / Leg

JM.005.3

Jalkaterätön reisisukka

Footless stocking

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.010

Sukkahousut

Full tights

Saatavilla olevat värit 
Available colors

JM.009.1 / JM.010.1

Lasten polvimittaiset trikoot (0-14-vuotiaat) 
/ Aikuisten polvimittaiset trikoot

Child’s tights to knee (0-14 years) / Adult’s 
tights to knee

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.012

Polvisukka

Knee-length stocking

Saatavilla olevat värit 
Available colors

JM.011

Reisisukka vyöllä

One-leg tights with hip support

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.014

Reisisukka

Thigh-length stocking

Saatavilla olevat värit 
Available colors

JM.013

Varpaattomat sukat

Toeless socks

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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34 Käsivarsi / Arm

JM.005

Kainalomittainen hiha

Axilla-length sleeve

Saatavilla olevat värit 
Available colors

JM.016.P

Varvassukat

Toe-socks

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.005.2

Kainalomittainen hiha sormettomalla hans-
kaosalla

Axilla-length sleeve with gauntlet

JM.007 / JM.008

Lasten hiha olkahihnalla (0-14-vuotiaat) / aikuis-
ten hiha olkahihnalla

Child’s sleeve with shoulder strap (0-14 years) / 

adult’s sleeve with shoulder strap

Saatavilla olevat värit 
Available colors

35

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.006

Sormeton hanska

Gauntlet

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Käsi / Hand

Saatavilla olevat värit 
Available colors

JM.005.1

Sormituppi

Finger
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JM.006.1

Sormeton hanska sormien välisillä remmei-
llä

Gauntlet with web space strips

Saatavilla olevat värit 
Available colors

JM.006.2

Kyynärpäämittainen sormeton hanska

Elbow-length gauntlet

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.016

Hanska

Glove

JM.016

Hanska

Glove

JM.016

Hanska

Glove

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.016

Hanska

Glove

JM.016

Hanska

Glove

JM.016

Hanska

Glove

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.017

Kyynärpäämittainen hanska

Elbow-length glove

JM.016.1

Hanska sormien välisillä remmeillä

Glove with web space strips

40

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.017.1

Kyynärpäämittainen hanska sormien välisillä 
remmeillä

Elbow-length glove with web space strips

41

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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42 Pää / Head

JM.018

Säädettävä leukapanta kaulurilla

Adjustable chin strap with collar

JM.019.A

Päähine: avoin kasvo-osa

Mask: open face

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.019.C

Päähine: suljettu kasvo-osa (valinnainen 
nenäosa)

Mask: closed face (nose piece optional)

JM.021

Täysimittainen säädettävä leukapanta kau-
lurilla

Full adjustable chin strap with collar

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.024

Säädettävä pääpanta

Adjustable head band

JM.022 / JM.023

Lasten kauluri (0-14-vuotiaat) / Aikuisten 
kauluri

Child’s collar (0-14 years) / Adult’s collar

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.025

Nenäpanta (valinnainen nenäosa)

Nose band (nose piece optional)

JM.026

Täysimittainen kasvomaski (valinnainen 
nenäosa)

Full front face mask (nose piece optional).

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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JM.026.A

Kasvomaski, avoin otsa (valinnainen nenäo-
sa)

Face mask open forehead (nose piece op-
tional)

JM.26.B

Kasvomaski, leuaton (valinnainen nenäosa)

Face mask, chinless (nose piece optional)

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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Kuinka mittatilauksena 
valmistettavat vaatteet 
tilataan
Käytettävissä on kuusi mittalomaketta 
riippuen asiakkaasi tarvitseman vaatteen 
tyypistä

Täytä tiedot 
Fill in the details

Valitse malli ja väri 
Choose model and color

Valitse määrä ja lisävalinnat 
Kirjaa ylös kaikki huomautukset 
Choose quantity and options 
Note down any remarks

Täytä käyttäjän mitat
Mitat tulee ottaa aamulla ensimmäiseksi.
Mittoja ottaessa tulee käyttää metrijärjestelmän 
mukaista mittanauhaa.
Varmista, että olet täyttänyt kaikki kohdat.
Suosittelemme, että vaate puetaan käyttäjälle 
suurinpiirtein samaan kellonaikaan, kuin mitat on 
otettu.

How to place an order 
for custom-made 
garments
We provide you with six measurement 
forms, depending on the type of garment 
your patient requires

Enter patient’s measurements
Measurements should be taken first thing in the 
morning.
Measurements sholud be taken with a metric tape 
measure.
Make sure you fill them all.
We recommend putting the garment on the patient 
at around the same time as the measurements were 
taken.
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JM.006.1

JM.023

 

Beige Musta 
Black

Ruskea 
Brown

Vaalean-
punainen 
Pink

Sininen 
Blue

Vihreä 
Green

Vartalo 
Body

Käsi 
Hand

Pää 
Head

Tuote- ja värivaihtoehdot 
Product and color options

JM.005.2

JM.010.1JM.009.1

JM.008

JM.012

JM.002.S

JM.018

JM.005.1

JM.002

JM.019.A

JM.006

JM.011

JM.001

JM.019.C

JM.013

JM.021 JM.022

JM.007

JM.010

Sininen ja pistaasi 
Blue and pistacho

Vaaleanpunainen 
ja lila 
Pink and mauve

Vihreä ja  
oliivinvihreä 
Green and olive 
green

Sininen ja harmaa 
Black and Grey
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Jalka 
Leg

Käsivarsi 
Arm

JM.026 JM.026.A

JM.005

JM.005.3

JM.026.B

JM.014

JM.006.1

JM.209

JM.006.2

JM.016.P

JM.003

JM.025

JM.016.1

JM.304

JM.004

JM.024

JM.017

JM.304.1

JM.017.1

JM.023

JM.016

JM.009

JM.022
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Lymfedeema
Limphoedema
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Lymfedeema

VALMISTUOTTEET

• Laakakudotut vaatteet

• Laadukas ja ihoystävällinen kangas, kaksisuuntainen jousto

• Pitkäikäisiä ja kestäviä vaatteita

• Mainatin lymfedeeman hoitoon tarkoitetut valmistuotteitana 
saatavat kompressiovaatteet tarjoavat vaihtoehdon 
mittatilauksena valmistettaville tuotteille.

• Suosittelemme näitä tuotteita erityisesti lymfedeeman 
viivytyksettömään hoitoon.

• Tarjoamme useita kokoja, jolla varmistetaan, että 
toimittamamme valmis vaate on mahdollisimman pitkälle 
vastaavanlaatuinen kuin mittatilauksena valmistettavat vaatteet.

• Kangas on polyamidi-elastomeerisekoitetta (Luokka 1: 15 % 
päällystetty elastaanilanka, 85 % polyamidi 78/23/2; Luokka 2:  
20 % päällystetty elastaanilanka, 80 % polyamidi 78/23/2).

• Painevaatteita on saatavilla kahden tasoisella kompressiolla: 
luokka 1 tai 2 (kevyt tai kohtalainen).

• Valikoima värejä (beige ja musta). 

• Mukautettu kompressiotaso ranteen alueella hanskan tai 
sormettoman hanskan yhtäaikaista käyttöä ajatellen.

• Toimitusaika 2-4 työpäivää.

MITTATILAUKSENA VALMISTETTAVAT

• Yksilöllisesti valmistettavat laakakudotut vaatteet.

• Vaate voidaan yksilöidä.

• Kangas on polyamidi-elastomeerisekoitetta.

• Vaatteet on suunniteltu antamaan kolmen tasoista 
kompressiota (luokka 1, 2 tai 3) riippuen tarvittavasta paineesta 
(kevyt, kohtalainen, voimakas).

• Silikonireunus vaatteen yläreunassa pitää vaatteen paremmin 
paikoillaan.

• Kahteen suuntaan joustavia painevaatteita, jotka ovat 
sileäntuntuisia ja mukavia käyttää.

• Täysin uusi värivalikoima (beige, kahvi, musta, valkoinen).

• Toimitusaika 10 - 12 työpäivää.

CUSTOM MADE

• Individualised garments manufactured of flat knitted.

• Garment can be personalized.

• The fabric has a generic composition, a polyamide and 
elastomer blend.

• The garments are designed tp provide three levels of 
compression (class 1, 2 or 3) depending on the compression 
required (light, medium, strong).

• Silicone finishing for better hold at the top of the garments.

• Compression garments with two directional elasticity that are 
smooth to the touch and comfortable to wear.

• Completely new range of colours (beige, coffee, black, white).

• Delivery within 10 - 12 labor days.

Lymphoedema

READY MADE

• Garments manufactured of flat knitted

• High quality skin friendly fabric, two-directional elasticity

• Long-lasting garments

• Mainat mass-produced compression garments for the 
treatment of lymphoedema provide an alternative to custom 
made garments.

• We recommend this type of garment especially for inmediate 
lymphoedema treatment.

• We offer various sizes, which ensures that the final garment we 
supply is close to the quality of our custom-made garments.

• Composition of product is a blend of polyamide and elastane 
(Class 1: 15% Covered Elastane Yarn, 85% Polyamide 78/23/2; 
Class 2: 20% Covered Elastane Yarn, 80% Polyamide 78/23/2)

• Garments available in two levels of compression, class 1 or 2 
(light or medium).

• Range of colours (beige and black). 

• Adapted compression on wrist area to overlap with the glove 
or gauntlet.

• Delivery within 2-4 labor days.
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VALMISTUOTTEET

Beige

Beige

Musta 
Black

Musta 
Black

Kahvi 
Coffee

Valkoinen 
White

Saatavilla olevat värit 
Vaatteiden värit voivat poiketa kuvista ja katalogin näytteistä.

Available colors
The colors of the garments may vary from the pictures and the samples 
on the catalogue.

Saatavilla olevat värit
Vaatteiden värit voivat poiketa kuvista ja 
katalogin näytteistä.

READY MADE

CUSTOM MADEMITTATILAUKSENA VALMISTETTAVAT

Pesu- ja käyttöohjeet:

» Vältä öljy- ja rasvatahroja, jotka voivat vaurioittaa vaatetta.

» Pese ainoastaan neutraalilla pesuaineella äläkä altista märkiä vaatteita 
suoralle auringovalolle tai kuivata niitä lämmityslaitteiden lähellä.

Takuu: 6 kuukauden takuu noudatettaessa pesu- ja käyttöohjeita.

Valmistusmaa: ESPANJA

Sovellettava laatujärjestelmä ISO 13485

Available colors
The colors of the garments may vary 
from the pictures and the samples on the 
catalogue.

Washing and instructions of use:

» Avoid oil and grease stains, which result in garment damage.

» Wash only with neutral soap and do not expose wet garments to 
direct sunlight or dry them close to a heater.

Warranty: 6 month warranty following washing and instructions of use.

Country of manufacturing: SPAIN

Applicable Quality System ISO 13485
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Mittatilauksena valmistettavat vaatteet 
Custom-made garments

Sormettomat hanskat / Gauntlets 55
Hanskat / Gloves 56
Hihat / Sleeves 59
Sukat / Stockings 68
Housut / Trousers 69
Rintaliivit / Bras 70
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LC-500.1

Kyynärpäämittainen sormeton hanska

Elbow-length gauntlet

Saatavilla olevat värit 
Available colors

LC-500

Sormeton hanska peukalolla

Gauntlet with thumb

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Sormettomat hanskat / Gauntlets
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LC-501.1

Kyynärpäämittainen hanska kynsiin 
ulottuvilla sormilla
Elbow-length glove with fingers to the nail

Saatavilla olevat värit 
Available colors

LC-501

Hanska kynsiin asti ulottuvilla sormilla
Glove with fingers to the nail

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Hanskat / Gloves
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LC-502.1

Kyynärpäämittainen hanska rystysiin ulottu-
villa sormilla
Elbow-length glove with fingers to the knuc-
kle

Saatavilla olevat värit 
Available colors

LC-502

Hanska rystysiin ulottuvilla sormilla
Glove with fingers to the knuckle

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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LC-507.1

Varvikas kantakiinnityksellä
Foot glove with heel fastening

LC-507

Varvikas
Foot glove

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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LC-503.1

Hiha silikonisella pitonauhalla, sormeton 
hanskaosa
Sleeve with stay-up silicon strap, with gaunt-
let

LC-503

Hiha silikonisella pitonauhalla
Sleeve with stay-up silicon strap

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Hihat / Sleeves 59
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LC-503.2L

Hanska silikonisella pitonauhalla, pitkäsormi-
nen hanskaosa 
Sleeve with stay-up silicon strap and glove 
with long fingers

Saatavilla olevat värit 
Available colors

LC-503.2

Hiha silikonisella pitonauhalla, lyhytsorminen 
hanskaosa
Sleeve with stay-up silicon strap and glove 
with short fingers

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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Saatavana myös ilman 
silikoninauhaa

Also available without 
silicon strap

61
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LC-504.1

Hiha olkapääosalla ja kapealla tukihihnalla, 
sormeton hanskaosa
Sleeve with shoulder and narrow supporting 
strap, with gauntlet

LC-504

Hiha olkapääosalla ja kapealla tukihihnalla
Sleeve with shoulder and narrow supporting 
strap

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Ly
m

fe
d

e
e

m
a



LC-504.2L

Hiha olkapääosalla ja kapealla tukihihnalla, 
pitkäsorminen hanskaosa
Sleeve with shoulder and narrow supporting 
strap and glove with long fingers

Saatavilla olevat värit 
Available colors

LC-504.2

Hiha olkapääosalla ja kapealla tukihihnalla, 
lyhytsorminen hanskaosa
Sleeve with shoulder and narrow supporting 
strap and glove with short fingers

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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LC-505.1

Hiha olkapääosalla ja leveällä tukihihnalla, 
sormeton hanskaosa
Sleeve with shoulder and wide supporting 
strap, with gauntlet

LC-505

Hiha olkapääosalla ja leveällä tukihihnalla
Sleeve with shoulder and wide supporting 
strap

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Ly
m

fe
d

e
e

m
a



LC-505.2L

Hiha olkapääosalla ja leveällä tukihihnalla, 
pitkäsorminen hanskaosa
Sleeve with shoulder and wide supporting 
strap and glove with long fingers

Saatavilla olevat värit 
Available colors

LC-505.2

Hiha olkapääosalla ja leveällä tukihihnalla, 
lyhytsorminen hanskaosa
Sleeve with shoulder and wide supporting 
strap and glove with short fingers

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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LC-506.1

Hiha rintaliivin olkaimeen kiinnitettävällä 
olkapääosalla, sormeton hanskaosa
Sleeve with shoulder attached to bra strap, 
with gauntlet

LC-506

Hiha rintaliivin olkaimeen kiinnitettävällä 
olkapääosalla
Sleeve with shoulder attached to bra strap

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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LC-506.2L

Hiha rintaliivin olkaimeen kiinnitettävällä 
olkapääosalla, pitkäsorminen hanskaosa
Sleeve with shoulder attached to bra strap, 
and glove with long fingers

Saatavilla olevat värit 
Available colors

LC-506.2

Hiha rintaliivin olkaimeen kiinnitettävällä 
olkapääosalla, lyhytsorminen hanskaosa
Sleeve with shoulder attached to bra strap, 
and glove with short fingers

Saatavilla olevat värit 
Available colors
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LC-509

Reisisukka vyöllä
One-leg stocking with hip support

LC-508

Polvisukka
Below-knee stocking

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Sukat / Stockings
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LC-510 LC-510-E

Kokohousut
Full trousers                                                                                 

Kahdesta erillisestä 
sukasta muodostuvat 
kokohousut
Full trousers of two 
separate stockings

Saatavilla olevat värit 
Available colors

LC-513

Reisisukka
Tigh-length stocking

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Housut / Trousers
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LC-511

Lymfedeemarintaliivit (sisällä tasku 
rintaproteesille)

Lymphoedema Bra (includes inside 
prothesis pocket)

LC-512

Hihaton rintaliivipaita (sisällä tasku 
rintaproteesille)

Bra vest (Includes inside prosthesis pocket)

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Saatavilla olevat värit 
Available colors

Rintaliivit / Bras
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Rintaliivit valmistetaan tarpeeseen 
perustuen:

• Ei oikeaa rintaa

• Ei vasenta rintaa

• Ei kumpaakaan rintaa

Bras are made according to need:

• No right breast

• No left breast

• Neither breast
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Kuinka mittatilauksena 
valmistettavat vaatteet 
tilataan
Käytettävissä on seitsemän 
mittalomaketta riippuen asiakkaasi 
tarvitseman vaatteen tyypistä

Lomakkeet / Forms

  5. Sormettomat hanskat / 

Gauntlets

6A. Pitkäsorminen hanska / 
        Glove with long fingers

6B. Lyhytsorminen hanska / 
        Glove with short fingers

  7. Hihat / Sleeves

  8. Sukat ja sukkahousut / 
Stockings and trousers

  9. Varvikkaat / Foot gloves

11. Rintaliivit / Bra vest

5

8 9 11

6A 6B 7

How to place an order 
for custom-made 
garments
We provide you with seven measurement 
forms, depending on the type of garment 
your patient requires
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Täytä tiedot 
Fill in the details

Valitse malli ja väri 
Choose model and color

Valitse määrä ja lisävalinnat. 
Kirjaa ylös kaikki huomautukset
Choose quantity and options.  
Note down any remarks

Täytä käyttäjän mitat
Mitat tulee ottaa aamulla ensimmäiseksi.
Mittoja ottaessa tulee käyttää metrijärjestelmän 
mukaista mittanauhaa.
Varmista, että olet täyttänyt kaikki kohdat.
Suosittelemme, että vaate puetaan käyttäjälle 
suurinpiirtein samaan kellonaikaan, kuin mitat on 
otettu.

Enter patient’s measurements
Measurements should be taken first thing in the 
morning.
Measurements sholud be taken with a metric tape 
measure.
Make sure you fill them all.
We recommend putting the garment on the patient 
at around the same time as the measurements were 
taken.
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Sormettomat hanskat / Gauntlets 75
Hanskat / Gloves 75
Hihat / Sleeves 76

Laakakudotut valmisvaatteet 
Ready-made flat knit garments

Varvikkaat / Foot gloves  78
Sukat / Stockings 78
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LS-500
Sormeton hanska peukalolla

Gauntlet with thumb

LS-501N
Hanska kynsiin asti ulottuvilla sormilla

Glove with fingers to the nail

Kokotaulukko / Sizes chart

Koko / 
Size

Kämmen, ympärysmitta /
Palm, circumference

Ranne, ympärysmitta /
Wrist, circumference

1/15 16-17 cm 15-16 cm

2/16 18-19 cm 16-17 cm

3/17 20-21 cm 17-18 cm

4/18 22-23 cm 18-19 cm

5/19 24-25 cm 19-20 cm

6/20 26-28 cm 20-21 cm

Kokotaulukko / Sizes chart

Koko / 
Size

Kämmen, ympärysmitta /
Palm, circumference

Ranne, ympärysmitta /
Wrist, circumference

1/14 16-17 cm 14 cm
1/15 16-17 cm 15 cm
1/16 16-17 cm 16 cm

2/15 18-19 cm 15 cm
2/16 18-19 cm 16 cm
2/17 18-19 cm 17 cm

3/16 20-21 cm 16 cm
3/17 20-21 cm 17 cm
3/18 20-21 cm 18 cm

4/17 22-23 cm 17 cm
4/18 22-23 cm 18 cm
4/19 22-23 cm 19 cm

5/18 24-25 cm 18 cm
5/19 24-25 cm 19 cm
5/10 24-25 cm 20 cm

6/19 26-28 cm 19 cm
6/20 26-28 cm 20 cm
6/21 26-28 cm 21 cm

Sormeton hanska / Gauntlet Hanska / Glove
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LS-503
Hiha silikonisella pitonauhalla

Sleeve with stay-up silicon strap

LS-503.1

Hiha silikonisella pitonauhalla, sormeton  
hanskaosa

Sleeve with stay-up silicon strap, with gauntlet

Kokotaulukko / Sizes chart

Koko / 
Size

Olkavarsi, ympärysmitta /
Upper arm, circumference

Ranne, ympärysmitta /
Wrist, circumference

1/15 23-24 cm 15-16 cm

2/16 25-27 cm 16-17 cm

3/17 28-30 cm 17-18 cm

4/18 31-33 cm 18-19 cm

5/19 34-37 cm 19-20 cm

6/20 38-40 cm 20-21 cm

Kokotaulukko / Sizes chart

Koko / 
Size

Olkavarsi, 
ympärysmitta /
Upper arm, 
circumference

Ranne, 
ympärysmitta /
Wrist, 
circumference

Kämmen, 
ympärysmitta /
Palm, 
circumference

1/15 23-24 cm 15-16 cm 16-17 cm

2/16 25-27 cm 16-17 cm 18-19 cm

3/17 28-30 cm 17-18 cm 20-21 cm

4/18 31-33 cm 18-19 cm 22-23 cm

5/19 34-37 cm 19-20 cm 24-25 cm

6/20 38-40 cm 20-21 cm 26-28 cm

Hihat / Sleeves
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LS-503.2L

Hanska silikonisella pitonauhalla, pitkäsorminen 
hanskaosa

Sleeve with stay-up silicon strap and glove with long 
fingers

LS-505

Hiha olkapääosalla ja leveällä tukihihnalla 
Kiinnitys edessä ja takana mahdollistaa käytön oikealla tai vasemmalla

Sleeve with shoulder and wide supporting strap 
Front and back closure for right or left use

Kokotaulukko / Sizes chart

Koko / 
Size

Olkavarsi, 
ympärysmitta /
Upper arm, 
circumference

Ranne, 
ympärysmitta /
Wrist, 
circumference

Kämmen, 
ympärysmitta /
Palm, 
circumference

1/15 23-24 cm 15-16 cm 16-17 cm

2/16 25-27 cm 16-17 cm 18-19 cm

3/17 28-30 cm 17-18 cm 20-21 cm

4/18 31-33 cm 18-19 cm 22-23 cm

5/19 34-37 cm 19-20 cm 24-25 cm

6/20 38-40 cm 20-21 cm 26-28 cm

Kokotaulukko / Sizes chart

Koko / 
Size

Olkavarsi, ympärysmitta /
Upper arm, circumference

Ranne, ympärysmitta /
Wrist, circumference

1/15 23-24 cm 15-16 cm

2/16 25-27 cm 16-17 cm

3/17 28-30 cm 17-18 cm

4/18 31-33 cm 18-19 cm

5/19 34-37 cm 19-20 cm

6/20 38-40 cm 20-21 cm
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LS-507.1
Varvikas kantakiinnityksellä

Foot glove with heel fastening

LS-508
Polvisukka

Below-knee stocking

Kokotaulukko / Sizes chart

Koko / 
Size

Ympärysmitta metatarsaalien takana / 
Circumference behind metatarsus

1 18,5-19,5 cm

2 20-21 cm

3 21,5-22,5 cm

4 23 - 24  cm

5 24,5 - 25,5 cm

6 26 - 27,5 cm

7 28 - 29,5 cm

Kokotaulukko / Sizes chart

Koko / 
Size

Pohjemitta / 
Calf

Nilkkamitta /
Ankle

Jalkaterän 
diagonaalinen 
mitta / 
Diagonal foot

Jalkaterän 
keskiosan 
mitta / 
Middle foot

1 29-31,5 cm 18-20 cm 27-29 cm 20-22 cm

2 32-34,5 cm 20-22 cm 29-31 cm 22-24 cm

3 35-37,5 cm 22-24 cm 31-33 cm 24-26 cm

4 38-40,5 cm 24-26 cm 33-35 cm 26-28 cm

5 41-43,5 cm 26-28 cm 35-37 cm 28-30 cm

6 44-46,5 cm 28-30 cm 37-39 cm 30-32 cm

7 47-49,5 cm 30-32 cm 39-41 cm 32-34 cm

8 50-52,5 cm 32-34 cm 41-43 cm 34-36 cm

Saatavilla olevat pituudet / Available lengths

Koko / Size Pituus / Length Jalkaterä / Foot
S 35 cm 16 cm
M 38 cm 17 cm
L 41 cm 18 cm

Varvikas / Foot Glove Sukat / Stockings
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LS-513
Reisisukka

Thigh-length stocking

Koko / 
Size

Reisimitta /
Thigh

Polvimitta /
Knee

Nilkkamitta /
Ankle

Jalkaterän 
diagonaali-
nen mitta / 
Diagonal 
foot

Jalkaterän 
keskiosan 
mitta / 
Middle foot

1 48-50,5 cm 32-34,5 cm 18-20 cm 27-29 cm 20-22 cm

2 51-54,5 cm 34,5-37,5 cm 20-22 cm 29-31 cm 22-24 cm

3 55-60 cm 37,5-40,5 cm 22-24 cm 31-33 cm 24-26 cm

4 60,5-63,5 cm 40,5-43 cm 24-26 cm 33-35 cm 26-28 cm

5 64-68,5 cm 43-46,5 cm 26-28 cm 35-37 cm 28-30 cm

6 69-72,5 cm 46,5-49,5 cm 28-30 cm 37-39 cm 30-32 cm

7 73-75,5 cm 49,5-53 cm 30-32 cm 39-41 cm 32-34 cm

8 76-79 cm 53-56,5 cm 32-34 cm 41-43 cm 34-36 cm

Kokotaulukko / Sizes chart

Saatavilla olevat pituudet / Available lengths

Koko / Size Pituus / Length Jalkaterä / Foot
S 65 cm 16 cm
M 69 cm 17 cm
L 73 cm 18 cm

Ota tarvittavat mitat tuotteesta riippuen.
Kun mitat on otettu ja kirjattu muistiin, 
valitse malli ja ilmoita tilattavien tuotteiden 
määrä.

Kuinka valmisvaatteet 
tilataan

Take the measures that you need depending 
on the item.
Once taken and noted down, choose the 
model and indicate number of units when 
you are placing the order.

How to place an order for 
ready-made garments
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Säädettävät sidokset
Adjustable bandages
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Säädettävät sidokset

Säädettävien sidosten tuotelinja on suunniteltu kehon eri osille, on saatavissa 
useissa koissa ja sen tuotteita voidaan käyttää monilla tavoilla. Palovammojen 
tapauksessa sidosta voidaan käyttää suoraan iholla tai kevyen sidoksen päällä, 
kun haavat ovat parantuneet tai haavan pinta on peittynyt uudella epiteelillä.

Kaartuvat osat, kuten päälaki, kainalot, leuan alapuoli ja kyynärpäät ja nilkat on 
valmistettu kolmiulotteisesti joustavasta kankaasta, jolla saavutetaan hyvä
istuvuus.

Pääasiallinen kangas on erittäin pehmeää ja miellyttävän tuntuista.

Sidokset ovat erittäin monipuolisia ja sopivat useisiin tarkoituksiin.

Voidaan pestä koneessa.

Toimitusaika: 24-48 työtuntia

Takuu:
Jäljitettävyyden valvonta Espanjan terveysministeriön (Ministerio de Sanidad y 
Consumo de España) luokan 1 tuotteita koskevien terveyssäännösten 
mukaisesti.

6 kuukauden takuu noudatettaessa pesu- ja käyttöohjeita.

Takuu ei kata vaatteita, joita on muokattu muuten kuin Mainatin toimesta.

Adjustable Bandages

Line of products called adjustable bandage designed for different parts 
of the body, in several sizes and which can be used in several ways. In 
the case of burns, the bandages can be worn directly on the skin or 
over a light bandage once the wounds have healed or after the first 
neo-epithelization.

The curved parts such as the top of the head, under the arms and chin, 
and the elbows and ankles are made with 3D Flex fabric which allows 
a close fit.

The main fabric is very soft and comfortable.

These are versatile bandages which can be used in many ways.

Machine washable.

Delivery: 24-48 labor hours

Guarantee:
Control of traceability according to the Health Regulations for Class
1 Products of the Ministerio de Sanidad y Consumo de España.

6 month guarantee following washing and instructions of use.

Any garments altered outside Mainat will be exempt from guarantee.

Mukautettava | Customizable

Kangasta voidaan leikata ilman purkautumisen vaaraa.

The fabric can be cut to size with no danger of fraying. 

Sininen / 
Blue

Beige
Sininen ja pistaasi / 
Blue and pistacho

Saatavilla vain lasten koissa.
Only available in children’s sizes.
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Saatavilla vain lasten koissa.
Only available in children’s sizes.

Adjustable Bandages
Säädettävät sidokset

INT-801

Liivi

Vest

 Koko / Size            Rinnanympärys /  Chest measurement

 1 45 - 50 cm 7 81 - 86 cm

 2 51 - 56 cm 8 87 - 92 cm

 3 57 - 62 cm 9 93 - 98 cm

 4 63 - 68 cm 10 99 - 104 cm

 5 69 - 74 cm 11 105 - 110 cm

 6 75 - 80 cm 12 111 - 120 cm
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INT-802

Trikoot

Leggings

INT-803

Hanska

Glove

 Koko / Size            Reiden ympärysmitta /  Thigh circumference

 1 28 - 30 cm 6 46 - 49 cm

 2 31 - 33 cm 7 50 - 53 cm

 3 34 - 37 cm 8 54 - 57 cm

 4 38 - 41 cm 9 58 - 61 cm

 5 42 - 45 cm 10 62 - 65 cm

 Koko / Size            Kämmenen ympärysmitta /  Palm circumference

 1 12 - 13 cm 5 20 - 21 cm

 2 14 - 15 cm 6 22 - 23 cm

 3 16 - 17 cm 7 24 - 25 cm

 4 18 - 19 cm 8 26 - 27 cm
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INT-804

Hiha

Sleeve

INT-805

Varpaaton polvisukka

Below knee leggings

 Koko / Size            Käsivarren ympärysmitta /  Arm circumference

 1 16 - 17 cm 6 26 - 27 cm

 2 18 - 19 cm 7 28 - 29 cm

 3 20 - 21 cm 8 30 - 31 cm

 4 22 - 23 cm 9 32 - 33 cm

 5 24 - 25 cm 10 34 - 36 cm

 Koko / Size            Pohkeen ympärysmitta /  Calf circumference

 1 21 - 23 cm 5 34 - 36 cm

 2 24 - 27 cm 6 37 - 39 cm

 3 28 - 30 cm 7 40 - 42 cm

 4 31 - 33 cm 8 43 - 45 cm
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INT-807

Leukatuki

Maxillofacial support

INT-806

Huppulakki kasvoaukolla

Open-faced helmet

 Koko / Size

 1

 2

 3

Lapset / Children

 Nuoret ja naiset / Adolescents and women

Miehet / Men

 Koko / Size

 1

 2

 3

Lapset / Children

 Nuoret ja naiset / Adolescents and women

Miehet / Men
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Jälleenmyyjä / Distributed by: 

• Painehoitovaatteita postoperatiiviseen 
hoitoon plastiikkakirurgian jälkeen

• Pressotherapy garments for post-
operative treatment after plastic surgery

• Painehoitovaatteita hypertrofisten arpien 
hoitoon palovammojen jälkeen

• Pressotherapy garments for treatment 
of hypertrofic scaring after burns

• Painehoitovaatteita lymfedeeman 
hoitoon

•  Pressotherapy garments for the 
treatment of lymphoedemas

• Säädettäviä sidoksia

• Adjustable bandages

Mainat-tuotevalikoima 

Mainat range of products
Mainat on perheyritys, jolla on yli 30 vuotta kokemusta toiminta-alallaan.

Valmistamme kankaisia lääkinnällisiä vaatteita kahdella erityisalalla: 
mittatilauksena valmistettavat painehoitovaatteet hypertrofisten palovamma-
arpien, vaskulaaristen häiriöiden ja lymfedeeman hoitoon, sekä vakiokokoisia 
painehoitovaatteita plastiikka- tai kauneuskirurgian jälkihoitoon.

Mittatilaustuotantoon liittyy yksityiskohtaista tutkimusta kutakin vaatetta koskien 
ja suora yhteydenpito lääkäreiden, terapeuttien ja ortopedian teknikkojen kanssa 
käyttäjän parhaan mahdollisen hoidon ja hyvän käyttömukavuuden takaamiseksi. 
Tulos: ainutlaatuiset, yksilöidyt tuotteet.

Mainatin tuotteet ovat kaupallisesti saatavilla jälleenmyyjien kautta yli 40 
maassa.

Mainat is a family business with more than 30 years experience in the sector.

We make medical textile garments for two specialities: made-to-measure 
pressotherapy for treatment of hypertrophic scaring after burns, vascular 
disorders and lymphoedemas, and standard size pressotherapy for 
postoperative treatment after plastic or aesthetic surgery.

Made-to-measure production involves detailed studies of each garment and 
direct contact with doctors, therapists or orthopaedic technicians to guarantee 
the best treatment for the patient and a high level of comfort. The result: unique 
personalized products.

Mainat commercializes its products in over 40 countries through 
distributors.

HALTIJA GROUP OY 
www.haltija.fi
asiakaspalvelu@haltija.fi
09 612 2250

Helsinki Töölö 
Mannerheimintie 69
00250 Helsinki
p. 09 2410 435 / 0400 746 006

Helsinki Malmi 
Kirkonkyläntie 3 B
00700 Helsinki
p. 044 476 2505

TUKISUKAT JA TUKITUOTTEET:


