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EMPRESA CERTIFICADA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

ESTRUTURA: tecido Phylo® macio e respirável, com malha de rede na zona 
polpitea, formato tubular e orifício patelar 
JUNTA / HASTES: não contém
ESTABILIZADOR DE RÓTULA: 
• PHYLO® 20: não contém
• PHYLO® 40: anel de silicone
• PHYLO® 41: plastazoto em forma de meia lua, 

ajustável a 360 ° com bolso
FECHO: não contém
NOTA: o material foi submetido a um tratamento termo-regulador SMART 
TEMP e a um tratamento para dar uma maior sensação de frescura FRESH

INDICAÇÕES 
PHYLO® 20: condropatias femoropatelares leves; tendinopatias patelares 
leves; entorses leves do joelho; hidrartrose ou hemartrose moderada;
cisto de padeiro doloroso; gonalgia leve.
PHYLO® 40 - PHYLO® 41: condropatias patelofemorais moderadas 
ou graves; tendinopatias patelares leves; artrose femoropatelar leve; 
luxações patelares.

Joelheira com material respirável, 
com orifício ou estabilizador patelar
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• 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.
• 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. Insira o suporte conforme mostrado na � gura 1.
2. Remova o suporte conforme mostrado na � gura 2.

MEDIDAS
Tamanho Ø Coxa
XS 31–37 cm
S 37–45 cm
M 45–51 cm
L 51–57 cm
XL 57–65 cm
XXL 65–74 cm

ALTURA
Phylo® 20 25 cm
Phylo® 40 25 cm
Phylo® 41 34 cm

15 cm

PHYLO® 20
PHYLO® 40 - PHYLO® 41
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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 es-
tados patológicos de natureza ortopédica do membro inferior.

NOTA: este dispositivo médico de classe I deve ser utilizado com as devidas 
advertências relatadas nestas instruções, em conjunto com aquelas fornecidas 
pelo técnico ortopédico ou médico, que fazem parte integrante do mesmo. Para 
qualquer alegado problema decorrente do uso do dispositivo, entre em contato 
com o médico assistente ou técnico ortopédico. Em caso de reclamações ou 
avarias, contacte a empresa FGP Srl indicando os motivos para o número de 
telefone 045 8600867 ou envie um e-mail para fgp@fgpsrl.it. A órtese é feita 
para uso exclusivo de um único paciente. Em caso de acidente grave, morte ou 
grave deterioração das condições de saúde do paciente, relacionadas ao , 
entre imediatamente em contato com o fabricante e a autoridade competente. 

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: conservar em local seco, à temperatura
ambiente. Proteger do calor, da exposição solar direta e 
da humidade. Descarte: não deite no meio ambiente. 
O produto pode ser depositado no contentor de lixo 
comum ou indiferenciado.

Tenir à l’écart 
des sources 
de chaleur.

Conserver 
dans un 

endroit sec.

MANUTENÇÃO

SIMBOLOSIGNIFICADO

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

Não usar branqueadores.

Não secar na máquina.

Não passar a ferro.

Não limpar a seco.

PHYLO® 20

PHYLO® 40

PHYLO® 41


