FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

FTP-BC0133

Revisão: 000

Produto: BOLSA TÉRMICA GEL PARA SEIOS

Tamanho
Único

Identificação
Referencia
BC0133

Código Interno
B060133

Composição:

Filme: policloreto de vinila.
Gel: polímero Vinilico, TEA,
conservante e agente
anticongelante.

Prazo de validade:

3 anos

Fiscal
Classificação Fiscal
IPI
39.269.040
10%

ICMS
Tributado

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

Registro no MS

Detalhes

Indicações

Embalagem Individual
20,4
13,6
5,4
0,329
x
1

Caixa Master
49,5
49,5
37
17,508
x
52

7896342901647

17896342901651

Características Gerais:
Declarado isento de Registro na ANVISA/ MS 10340440029
• Auxilia em tratamentos contra a flacidez e a dissolver os caroços que se
formam durante a amamentação.
• Quente-Frio.
• Não congela.
• Flexível, leve e prática.
• Reutilizável.
• Material 100% virgem e atóxico (livre de ftalatos).

• COMO BOLSA FRIA (CRIOTERAPIA): Auxílio em tratamentos contra a flacidez,
ajudando a enrijecer e tonificar os seios, ao ativar a circulação do sangue
nesta região; Indicada para processos inflamatórios e recuperação em pósoperatórios de plásticas ou outras cirurgias.
• COMO BOLSA MORNA (TERMOTERAPIA): Auxilia a dissolver os caroços que
se formam durante a amamentação e ainda proporciona uma sensação de
conforto e alívio quando o seio está dolorido.

Modo de usar

FRIA: coloque a Bolsa Térmica Gel para Seios no freezer ou no congelador por,
pelo menos, 1 hora. Antes de usar, verifique se está na temperatura ideal.
Coloque a bolsa em uma capa ou envolva em uma toalha. Posicione sobre o
seio de modo a
sentir-se confortável.
MORNA: aqueça a água, desligue a chama e mergulhe a Bolsa mantendo-a
submersa por 2 minutos. No microondas, mergulhe a Bolsa em recipiente com
água apropriado para microondas. Aqueça por 1 minuto. Retire a Bolsa da
água (sem usar objetos pontiagudos) e seque a mesma. Antes de usar,
verifique com as mãos se a temperatura está adequada. Se estiver muito
quente, deixe esfriar. Use uma capa ou envolva a bolsa em uma toalha, para
prevenir queimaduras. Coloque a Bolsa sobre o seio de modo a sentir-se
confortável.
LEIA TODAS AS ORIENTAÇÕES ANTES DE USAR ESTE PRODUTO.

Atenção

Para sua segurança, use sempre a Bolsa Térmica Gel para Seios inserida em
uma capa ou envolvida em uma toalha. Nunca aplique diretamente sobre a
pele. Não use o produto por mais de 20 minutos consecutivos. O aquecimento
excessivo pode danificar o produto e favorecer seu rompimento. Observe a
Bolsa enquanto ela estiver sendo aquecida. Se a embalagem começar a se
expandir, desligue imediatamente o microondas ou retire da água quente.
Nunca aqueça a Bolsa no microondas sem cobri-la com água. Não utilize
objetos pontiagudos para manusear a Bolsa. Verifique se existem furos ou
rasgos no produto antes de usá-lo. Neste caso, descarte-o. O gel não é tóxico,
porém, em caso de ruptura, não o ingira. Se o gel entrar em contato com a
pele, lave com água e sabão. Se entrar em contato com os olhos, lave-os com
água em abundância e consulte o oftalmologista. Pode ser mantida no freezer
ou no congelador, a fim de obter frio
imediato. Para aplicação do calor, espere alguns minutos para dar início ao
processo de aquecimento.

Pessoas com sensibilidade ao frio ou calor ou com problemas circulatórios
devem consultar seu médico antes de usar este produto. Quando não estiver
em uso, conserve ao abrigo do calor, da luz e da umidade.
Modo de limpar

Limpe com água fria e sabão neutro. Para melhor higienização, utilize álcool.

