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IDENTIFICAÇÃO FISCAL

Tamanho Referência Código Interno Classificação Fiscal IPI ICMS
Único BC0055 B061003150001 9021.10.10 0% Isento

Composição

Prazo de validade 5 anos

INFORMAÇÕES DO PRODUTO E EMBALAGEM

Medidas da embalagem
Comprimento (cm) 21,5 48,2

Largura (cm) 15,3 38,3
Altura (cm) 2 35,5

Peso Médio (Kg) 0,070g 7,320 Kg
Empilhamento máx. - 6

Quantidade 1 100

Código de Barras 7896342416189 17896342416186

600

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Registro na ANVISA 10340440045

Precauções

Indicações

Modo de usar

Detalhes

Modo de lavar

Elaborado por:___________________ Aprovado por:___________________________ 1/1 25/06/2012

Produto: ÓRTESE PARA PUNHO COM TALA PARA POLEGAR

Composição do 
Revestimento (têxtil): 100% 

Poliamida            Composição 
Interna: 100% Borracha 
(Neoprene, SBR, NR) 

Caixa master

Qdade no Pallet

LEIA TODAS AS ORIENTAÇÕES DA EMBALAGEM ANTES DE USAR O 
PRODUTO. 

 Algumas pessoas podem ser sensíveis à borracha sintética usada neste 
produto.Caso ocorram irritações na pele, suspenda o uso e consulte seu médico.Se 
a inflamação ou inchaço da lesão persistir interrompa imediatamente o tratamento e 

consulte seu médico. Não aperte em demasia, para não dificultar a circulação 
sanquínea, nem use enquanto estiver dormindo. Evite o uso sobre a pele lesionada 
ou ferida. Qualquer uso diferente dos mencionados nesta embalagem, inclusive o 

pós-cirúrgico, deverá seguir orientação médica. Quando não estiver em uso, 
conserve ao abrigo do calor, luz e umidade.

Prevenção e recuperação de LER/DORT                                                                       
                                                                                                                                 

Enfecções leves do punho, especialmente na prática esportivas.                                  
                                                                                                                 Preteção e 

estabilização articular.                                                                                                      
                                                                                      Prevenção e tratamento de 

entorses, tendinites e tenossinovites moderadas.                                                           
                                                                    Prevenção da Síndrome de "De 

Quervain".                                                                                                                         
                                                        Alívio da dor.                                                            
                                                                                                                                          
                         Diminuição e prevenção da fadiga muscular causada pela jornada de 
trabalho exaustiva.                                                                                                           

                                                                                                                             

Uso na mão direita. Ajuste o fecho aderente na região do polegar. Coloque  o 
polegar na abertura.Envolva o punho (a partir da palma da mão), puxando a faixa 

mais curta. Puxe a faixa mais onga no sentido contrário (pelo dorso), envolvendo a 
mão. Regule com o fecho aderente, para obter compressão desejada.                        
                                                                                                                                       

Uso na mão esquerda.Ajuste o fecho aderente da região do polegar . Coloque o 
polegar na abertura. Envolva o punho (a partir da palma da mão), puxando a faixa 

mais curta. Puxe a faixa mais longa no sentido contrário (pelo dorso), envolvendo a 
mão. Regule com o fecho aderente, para obter a compressão desejada.                     

                                                                                                    
Pode ser usada com ou sem tala.                                                                                   

                                                                                                                                    
Indicada para prevenção e tratamento de tendinites, LER/DORT.                                 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

                                                                                          Fabricada em Neoprene, 
que rétem calor corporalLave manualmente com sabão neutro em água até 40ºC. Não lave ou seque em 

máquina. Não utilize produtos clorados. Não remova manchas com solventes. É 
possível secar na vertical, sem torcer. Não passe 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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