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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Identificação Fiscal
Tamanho Referência Código Interno Classificação Fiscal IPI ICMS

P BC0033-A B061001252002402

9021.10.10 0% Isento
M BC0033-B B061001252202402
G BC0033-C B061001252302402

GG BC0033-D B061001252402402

Composição:

Prazo de validade: 5 anos

Embalagem:
Embalagem Individual

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

P 0,405 10,758
M 0,417 11,02
G 0,445 11,65

GG 0,463 12,06
Empilhamento máx. x 6
Quantidade 1 22

P 7896342414147 17896342414144
M 7896342414154 17896342414151
G 7896342414161 17896342414168

GG 7896342414178 17896342414175
  

Características Gerais:
Registro no MS Registro na ANVISA / MS n° 10340440012

Indicações

Atenção

Modo de usar

Modo de lavar

FTP-BCA: BC 0033 Revisão: 002

Produto: ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS

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

Embalagem Master

Peso Médio 
(Kg)

Código de 
Barras

Prevenção ou tratamento de lesões (entorses/contusões); uso após a retirada de gesso; 
uso após artroscopia; prevenção da recidiva no retorno às atividades; instabilidades 

crônicas do joelho; artroses; artrites reumatóides; outras afecções traumáticas do joelho.

LEIA TODAS AS ORIENTAÇÕES DA EMBALAGEM ANTES DE USAR O PRODUTO. Algumas 
pessoas podem ser sensíveis à borracha sintética usada neste produto. 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 sangüínea, 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, da luz e da 
umidade.

Puxe o suporte, com a abertura mais larga para cima, até a altura do joelho. Posicione a 
abertura circular sobre a patela (rótula) do joelho. Prena as cintas, em volta da perna, 

adaptando-as ao joelho, conforme o nível de conforto e compressão desejados. As 
dobradiças metálicas podem ser invertidas para evitar o movimento de flexão, 

transformando o produto em imobilizador.

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. Não passe a ferro, nem utilize vaporização ou tratamento a vapor. Não limpe a 

seco.
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Dimensões (cm) P M G GG
Altura 32 33 33 34

31 - 35 35 - 39 39 - 43 43 - 47

Detalhes

Possui faixas ajustáveis, para melhor compressão.
Fabricada em neoprene, que retém o calor corporal.

Dobradiças metálicas laterais, que proporcionam maior estabilidade ao joelho.

Pode ser utilizado como imobilizador através da inversão das dobradiças.

Circunferência do joelho 
estendido (cm)
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