FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

FTP: BC0120-S/BC0121-S

Revisão: 000

Produto: CINTA MULTIUSO PARA BOLSA TÉRMICA GEL
Identificação
Referencia
Código Interno
BC0120-S
B061201150001108
BC0121-S
B061201150001208

Tamanho
Único

IPI

ICMS

9021.10.10

10%

Isento

Revestimento (têxtil): 100%
poliamida;
Interna: 100% Borracha
(Neoprene, SBR, NR)

Composição:

Prazo de validade:

Embalagem:

5 anos

✘

Caixa Máster

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

Fiscal
Classificação Fiscal

BC0120-S
BC0121-S

✘

Embalagem Individual

Embalagem Individual
5
13,5
20,2
0,27
x
1

Caixa Master
50
50
39
15,9
6
52

7896342415656
7896342415649

17896342415653
17896342415646

Características Gerais:
Registro na ANVISA nº 10340440055

Registro no MS
Detalhes

Indicação

Para aplicação do frio: A terapia à base de frio atua como eficiente analgésico até 48
horas depois do trauma, apresentando ótimo desempenho no tratamento imediato de
entorses, contusões e outras lesões musculares, ao mesmo tempo em que diminui a
intensidade do hematoma. A cinta Multiuso com Bolsa Térmica Gel resfriada
proporciona o suporte e a compressão necessários para uma efetiva terapia de frio
em membros e articulações como tornozelo, cotovelo, coxa e joelho, ou costas e
ombros, conforme o tamanho do produto.
Para aplicação de calor: A terapia à base de calor é o tratamento indicado para dores
crônicas e outras lesões musculares. A ação do calor aumenta a circulação
sanguínea, ao mesmo tempo em que alivia a dor, a tensão e o mal-estar. Seu efeito
analgésico é altamente eficaz após 48 horas da ocorrência de traumas ou lesões.
Enquanto oferece apoio e compressão, a Cinta Multiuso com Bolsa Térmica Gel
mantém o calor, produzindo melhores resultados.

Modo de usar

1. Após esfriar ou aquecer a Bolsa Térmica Gel conforme as instruções, coloque-a no
compartimento interno da Cinta.
2. Com a Bolsa Térmica Gel já inserida, coloque a Cinta sobre a região lesionada,
prendendo-a com o fecho aderente.
3. Com a Cinta corretamente posicionada sobre a área lesionada, reajuste a pressão.
Mantenha a aplicação por 20 minutos, afim de que a ação do calor ou frio terapêutico
surta efeito.

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 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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