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ESTRUTURA DA BOLSA PARA O BRAÇO 
• Em algodão com suporte para o cotovelo
• Equipado com uma banda de imobilização em veludo

ESTRUTURA FAIXA
• Em veludo com duas proteções acolchoadas para o pescoço

INDICAÇÕES
• Luxações glenoumerais
• Intervenção pós-operatória por Latarjet
• Pós-operatório de fraturas dia� sárias e proximais do úmero
• Resultados da cirurgia de reparo do tendão do bíceps distal
• Trauma por entorse moderado e grave do ombro

MEDIDAS (AMBIDEXTRO) 
Tamanho único ambidestro.

IMB 300
Imobilizador do braço e do ombro
com suporte para o cotovelo

FGP srl
Via Alessandro Volta 3

I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

• Use na pele intacta.
• Se houver feridas, proteja de acordo com as indicações médicas.
• Não use em caso de desgaste, rutura ou não integridade do material.
• Recomenda-se não usar o dispositivo em contato direto com a pele. 

Use uma camisa ou top.
• A embalagem e as instruções fazem parte do dispositivo médico.
• A modi� cação / alteração do dispositivo médico exclude qualquer responsabilidade 

ao fabricante.
• Para evitar uma possível perda de funcionalidade do produto ou uma duração

limitada do mesmo, é aconselhável prevenir / limitar o contato do aparelho com cremes, 
óleos, loções ou substâncias gordurosas ou ácidas.

• O produto não inclui acessórios e não foi projetado para ser usado em combinação 
com outros s (ex: em caso de aplicação de cremes aguardar o tempo necessário 
para a completa absorção).

AVISOS DE USO

INSTRUÇÕES DE USO
1. Colocar o antebraço dentro da bolsa como na � g. 1.
2. Faça passar sobre os ombros os tirantes 

de suporte, cruzando-os.
3. Faça passar os tirantes na presilha A e feche utilizando a � vela.

Adapte os tirantes à sua medida utilizando os elementos aderentes.
4. Coloque a faixa de imobilização começando por � xá-la num 

dos lados com o elemento aderente em B e passe-a à sua 
volta � xando o outro lado sobre si mesmo.

PARA A PRIMEIRA APLICAÇÃO: 
Indicações para o médico ou técnico ortopédico
O primeiro ajuste do colete ao paciente e os ajustes subsequentes 
devem ser feitos única e exclusivamente por pessoal especializado 
que deve seguir as instruções do médico assistente. 
Remova a órtese conforme indicado pelo médico assistente.
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EMPRESA CERTIFICADA
ISO 13485:2016

CONTRA-INDICAÇÕES: não conhecidas até ao momento. A aplicação correta
de acordo com as indicações fornecidas pelo médico assistente ou técnico 
ortopédico, não dá origem a contra-indicações. 
APLICAÇÃO: apenas para adultos.

DESTINO DO DISPOSITIVO MÉDICO adjuvante no tratamento 
de estados patológicos de natureza ortopédica do membro superior.

NOTA: este dispositivo médico de classe I deve ser usado 
com as devidas advertências indicadas nas presentes ins-
truções, em combinação com as fornecidas pelo técnico de 
ortopedia ou pelo médico assistente, que fazem parte inte-
grante das mesmas. Para todas as eventuais problemáticas 
surgidas em consequência da utilização do dispositivo, dirija-
-se ao médico assistente ou ao técnico de ortopedia. Em 
caso de reclamações ou alegados maus funcionamentos, 
queira dirigir-se ao revendedor junto do qual foi adquirido o 
produto. A ortótese é fabricada para utilização exclusiva num 
único paciente. Em caso de incidente grave, morte ou dete-
rioração grave das condições de saúde do paciente, relacio-
nadas com , queira contactar imediatamente o fabricante 
e as Autoridades competentes.

Distribuído em Portugal por: 
medi Bayreuth, Unip., Lda
Rua do Centro Cultural, 43 1700-106 Lisboa
Telefone: 21 843 71 60 - Fax : 21 847 08 33
mail: medi.portugal@medibayreuth.pt /internet: www.medi.pt

CONSERVAÇÃO: conserve num local seco à temperatura ambiente. Proteja do calor, 
da exposição direta à luz solar e da humidade. Eliminação: não disperse no am-
biente. O produto pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos.

MANUTENÇÃO

SÍMBOLOSIGNIFICADO

Lavagem normal à mão a uma temperatura máxima 
de 30 ° com sabão neutro. Enxaguar abundantemente.

Não usar branqueadores.

Não secar na máquina de lavar roupa de tambor rotativo.

Não passar a ferro.

Não limpar a seco.
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