
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Identificação Fiscal
Tamanho Referencia Código Interno Classificação Fiscal IPI ICMS

P BC0642-A B062502151320-02 9021.10.10 Isento Isento
M BC0642-B B062502151322-02
G BC0642-C B062502151323-02

Composição:

Prazo de validade: 5 anos

Embalagem:
Embalagem Individual Caixa Máster

Comprimento (cm) 7 50
Largura (cm) 14 50
Altura (cm) 36 39

P 0,344 7,568
M 0,358 7,876
G 0,37 8,14

Empilhamento máx. x 6
Quantidade 1 22

P 7896342412921 17896342412928
M 7896342412938 17896342412935
G 7896342412945 17896342412942

  
Características Gerais:

Registro no MS: Registro na ANVISA/ MS nº 10340440036 

Detalhes:

Atenção:

Indicações:

Modo de usar:

Modo de lavar:

Elaborado por:___________________ Aprovado por:___________________________ 1/1 23/08/2010

FTP: BC0642 Revisão: 000

Produto: IMOBILIZADOR PARA TORNOZELO

Revestimento externo: 100% algodão.
Revestimento interno: Cretone: 100% algodão.

Espuma: 100% poliuretano.

Peso Médio 
(Kg)

Código de 
Barras

Faixa cruzada para maior imobilização, Imobilização eficaz e com maior conforto e Talas anatômicas 
removíveis.

LEIA TODAS AS ORIENTAÇÕES DESTA EMBALAGEM ANTES DE USAR ESTE PRODUTO. Não use o produto 
enquanto estiver dormindo. Caso ocorram irritações na pele, suspenda o uso e consulte o 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 pós-cirúrgico, deverá seguir 
orientação médica. Quando não estiver em uso, conserve ao abrigo do calor, da luz e da umidade.

Entorses leves do tornozelo (substitui a goteira gessada), Tratamento de lesões que
exijam restrições dos movimentos de flexão e lateralização do tornozelo, Prevenção e tratamento da artrite 

reumatóide e Indicado para a prática de atividades esportivas, quando
retiradas as talas.

Recomenda-se que o Imobilizador seja colocado no usuário por outra pessoa. Utilize o Imobilizador sobre 
uma meia grossa. Posicione o pé em 90º. Solte todas as faixas do fecho aderente, abrindo completamente o 

Imobilizador. Ao colocar o Imobilizador, puxe-o de modo que o calcanhar se encaixe no orifício. Apóie, então, 
o pé no chão. A seguir, ajuste a lingüeta, curvando as talas de alumínio, se necessário, para moldá-las ao 

peito do pé. Para fixá-lo, feche primeiro a faixa central com os fechos aderentes. Repita a operação com as 
demais faixas. Ajuste a pressão conforme o desejado, reajustando as faixas conforme necessidade. Para 

ajustar as faixas largas, transpasse-as pelo pé e feche-as na parte de trás do calcanhar.

Lave 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 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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