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BOLSA TÉRMICA GEL SOFT RM-BT0019A

Apresentação:
Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!
Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para
proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.
Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas
específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.
A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e
de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.
Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!
Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias
para operação e conservação do seu produto.
Obrigada por escolher a BOLSA TÉRMICA GEL SOFT, é ideal para o alívio de dores musculares,
inchaço, entorses e contusões. Pode ser aplicada quente ou fria, basta utilizar o micro-ondas ou
freezer. Adapta-se perfeitamente a diversas partes do corpo.
- Bolsa quente ou fria
- Muito prático

1. CUIDADOS
A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;
- Para evitar o dano ao produto não aqueça no fogão ou no forno.
- Pessoas com diabetes, doenças circulatórias, infecção, doenças de pele, sensibilidade ao calor ou
frio devem consultar um médico antes de usar.
- Este produto pode causar queimaduras e congelamentos.
- Não utilize enquanto estiver dormindo.
- Se durante o uso tiver irritação, desconforto ou queimadura, remover o produto imediatamente.
- Não coloque peso extra sobre o produto.
- Não engula.
- Não aplique na ferida aberta.
- Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- O uso por crianças, idosos ou pessoas incapacitadas é perigoso, caso não seja monitorado.
- Se engolir acidentalmente ou entrar em contato com os olhos, lave com água e consulte um
médico.
- Não use este produto com analgésicos ou pomadas tópicas.
- Este produto não é tóxico.
- Verifique se há vazamentos antes de usar.
- O aquecimento excessivo pode causar ruptura ou vazamento do gel.
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- Descarte se perfurado ou vazando.
- Se a embalagem de gel começar a se expandir durante o aquecimento no micro-ondas, pare de
aquecer e deixe esfriar.

IMPORTANTE:
- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o
produto.
- Não utilize o produto em pessoas com problemas de sensibilidade na pele ou de
circulação.
- Não coloque o produto diretamente no micro-ondas, siga as instruções em: B)
Sugestão de Uso – Quente.
- Não use na pele, inflamada ou com erupções cutâneas.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos abaixo deve consultar um médico antes
de usar o produto:
- Flebite
- Trombose
- Diabetes
- ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e
sem fins terapêuticos.
- O fabricante não será responsável pelo uso indevido do produto.

2.

LIMPEZA

Para efetuar a limpeza, tenha a bolsa em temperatura ambiente. Recomendamos que seja utilizado
somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza.

3. MODO DE USAR
A) Sugestão de Uso - Frio
(Instruções de aquecimento com base em um freezer).
1. Coloque a bolsa térmica de gel no freezer por pelo menos 2 horas.
2. Quando a temperatura for aceitável, aplique-a na área desejada. Não aplique por mais de 20
minutos.
Nota: A bolsa térmica pode precisar ser embrulhada em uma toalha ou pano quando aplicada. O frio
afeta os indivíduos de maneira diferente; sempre deixe em uma temperatura confortável. Monitore
a pele durante a aplicação para evitar congelamento.
3. Guarde no freezer para uso futuro em aplicação fria.
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Recomenda-se aplicação fria para auxiliar lesões com efeito terapêutico. Na maioria dos casos, a
aplicação fria é o primeiro socorro aplicado imediatamente a lesões relacionadas ao esporte. Isso
manterá o inchado baixo, minimizará a inflamação, reduzirá a dor e o desconforto. A mudança da
aplicação quente para a fria também pode ajudar na cicatrização após a aplicação inicial de quente
ou fria.
A) Sugestão de Uso - Quente
(Instruções de aquecimento com base em um micro-ondas de 1.200 watts).
1. A bolsa térmica de gel deve estar à temperatura ambiente antes do uso do micro-ondas.
2. Coloque a bolsa térmica no micro-ondas e aqueça na potência máxima por 40 segundos.
3. Remova e verifique a temperatura desejada. A temperatura continuará subindo um pouco.
4. Se desejar calor adicional, retorne ao micro-ondas e aqueça por mais 5 segundos.
Monitore a bolsa térmica durante o aquecimento, pois aquecimento excessivo pode causar ruptura
e vazamento.
5. Aplique no local desejado.
6. Se a bolsa térmica estiver desconfortavelmente quente, remova e aplique novamente quando a
temperatura parecer aceitável.
7. Se for necessário reaquecer, siga as etapas 1 a 6 novamente.
8. Armazene à temperatura ambiente para uso futuro em aplicação quente.

4.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 12,7 x 27,4 cm
Peso: 300g
Garantia: 90 dias
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Fabricado Por:

BOLSA TÉRMICA RELAXMEDIC
Nome Técnico: Bolsas (de Agua, Silicone, Gel, Gelo e
Outras)
Modelo: RM-BT0019A – Bolsa Térmica Gel Soft

WUHAN PAKCARE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.

Apresentação / Conteúdo: Caixa de transporte com 24

C-29, Jiahai Industry Park,

unidades de embalagem primária.

Panlongcheng Economic

Cada embalagem

Development Zone.Wuhan 430312 - China

primaria contém produto unitário.
Composição: 75% água purificada, 30% glicerina e 5%
carboximetilcelulose de sódio.

Importado Por:

PRODUTO NÃO ESTÉRIL.
Condições

de

Armazenamento,

manipulação e precauções:

conservação,

A Bolsa Térmica da

Relaxmedic pode ser armazenada tanto na geladeira
como no freezer, ou em local de temperatura ambiente,
RELAXMEDIC IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.
protegido da umidade.
Avenida Marquês de São Vicente, 1619 –
Condições de transporte: Durante o transporte do
26º andar - Sala 2608
produto, mantê-lo em temperatura ambiente ao abrigo
Barra Funda, São Paulo-SP
de umidade.
CEP: 01139-003
CNPJ: 05.638.557/0001-76
TEL.: (11) 3393 3688
Site: http://www.gruporelaxmedic.com.br
Registro Anvisa Nº: 81017930004
Validade: Indeterminada
Data de Fabricação: xx/xx/xxxx
Lote: xx/xxxx

FERNANDA SANTOS SILVA
Responsável Técnico
CRQ/SP 04466320
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5.

TERMOS DE GARANTIA

Garantia: 03 meses, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro
adquirente, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no
manual de instruções.
Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da
existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do
produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente
informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e
acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.
Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.
A garantia perde o efeito caso:
- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do
manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou
consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.
Este produto apresenta uma vida útil de 3 anos, referente ao tempo médio de operação esperada
para o mesmo.
A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE
PRODUTO.
Atendimento ao consumidor:
www.gruporelaxmedic.com.br
suporte@gruporelaxmedic.com.br
Tel.: (11) 3393-3688

