
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Identificação Fiscal
Tamanho Referencia Código Interno Classificação Fiscal IPI ICMS

Único
BC0123-S B060123

9021.10.10 Isento Isento
BC0124-S B060124

Composição: Cinta

Prazo de validade: 5 anos

Embalagem:

Embalagem Individual Caixa Máster
Comprimento (cm) 7 50
Largura (cm) 14 50
Altura (cm) 36 39
Peso Médio (Kg) 0,68 16,8
Empilhamento máx. x 6
Quantidade 1 22

BC0123-S 7896342450763 17896342450760

BC0124-S 7896342450770 17896342450777
  

Características Gerais:
Registro no MS Registro na ANVISA nº 10340440055

Detalhes

Indicação

Modo de usar

Modo de lavar

Elaborado por:___________________ Aprovado por:___________________________ 1/1 06/05/2011

.

FTP: BC0123/BC0124 Revisão: 000

Produto: CINTA PARA BOLSA FLEXÍVEL PARA GELO 

Revestimento (têxtil): 100% 
poliamida;                                    
            Interna: 100% Borracha 

(Neoprene, SBR, NR)

Código de 
Barras

* Eficaz no tratamento de: dores de cabeça, dores agudas, hemorragias, edemas, 

febres, etc.
* Analgésico até 48 horas após o trauma.
* Lesões musculares, como: entorses, contusões, distensões, luxações, contraturas, 

traumatismos agudos, etc.
* Redução da intensidade dos hematomas e inchaços.

                                        Pode ser usada no ombro, tórax ou abdômen, 
                               no cotovelo, punho, mãos, coxa, joelho, tornozelo e pé.    

  

                             
 A bolsa flexível para gelo deve ser adquirida separadamente. Para abrir a bolsa, 

segure firme no gargalo, abaixo da tampa, e gire a tampa até retirá-la. Coloque gelo 

em cubos através da abertura. Feche a tampa novamente até que a bolsa esteja 

completamente vedada. Insira a tampa da bolsa no orifício da Cinta. Posicione a 

Cinta no local da aplicação prendendo as abas através dos fechos aderentes. 

Aplique o frio na região desejada durante 20 minutos ou conforme orientação 

médica.

Lave manualmente com sabão neutro em água até 40°C. Não lave ou seque em 
máquina. Não utilize produtos clorados. Não remova manchas com solventes. É 

possível secar na vertical. Não passe a ferro nem utilize vaporização ou tratamento a 
vapor. Não limpe a seco. Mantenha os fechos aderentes unidos ou cobertos para 

evitar danos ao produto.
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