FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

FTP-BCA: BC 0110

Revisão: 004

Produto: ATADURA ELÁSTICA 7,5cm (Bandagem)

Tamanho
Único

Identificação
Referencia
Código Interno
BC0110
B061102150001103

Composição:

Fiscal
Classificação Fiscal
9021.10.10

IPI
0%

ICMS
Isento

37% Elastodieno
34% Poliéster
29% Acrílico

Prazo de validade:

5 anos

Embalagem:
Comprimento (cm)
Largura (cm)
Altura (cm)
Peso Médio (Kg)
Empilhamento máx.
Código da caixa
Quantidade
Código de Barras

Registro no MS

Detalhes

Indicação

Embalagem Individual

Master Caixa

3,5
8
18
0,066
006333
1
###

45
45
37
12,48
6
000314
160
###

Características Gerais:
Registro na ANVISA / MS n° 10340440022
Dimensões:
Largura: 7,5 cm Comprimento: 120 cm
Cor:
Bege
Auxilia no tratamento de varizes
Ideal para suporte e proteção de musculos e articulações
Contém presilhas que facilitam a aplicação
Para enfaixamentos compressivos em geral. Proteção da musculatura.
Imobilização leve. Prevenção contra lesões em
atividades esportivas. Proporciona suporte e compressão confortáveis após
lesões musculares. Ajuda no alívio da rigidez e da dor causadas por tendinites.
Auxilia na prevenção e no tratamento de lesões por esforço repetitivo
(LER/DORT). Uso no pós-parto para compressão dos músculos abdominais.
Tratamento de varizes, pós-escleroterapia e úlceras varicosas. Tratamento de
edemas. Tratamento de seqüelas de trombose venosa profunda.
Leia todas as orientações desta embalagem antes de usar este produto

Atenção

Não use o produto enquanto estiver dormindo. Caso ocorram irritações na pele,
suspenda o uso e consulte seu médico. Não aperte em demasia para não
dificultar a circulação sanguínea. Evite o uso sobre a pele lesionada ou ferida.
Qualquer uso diferente dos mencionados nesta embalagem, inclusive o póscirúrgico, deverá seguir orientação médica. Quando não estiver em uso,
conservar ao abrigo do calor, da luz e da umidade.

Modo de usar

Enfaixe o local desejado e prenda utilizando as presilhas.

Modo de lavar

Lave manualmente com sabão neutro em água até 40°C. Não lave ou seque em
máquina. Não utilize produtos clorados. Não remova manchas com solvente. É
possível secar na vertical. Não passe a ferro nem utilize vaporização ou
tratamento a vapor. Não limpe a seco.
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