FAIXAS TÉRMICAS
®
THEMACARE
COMODIDADE PARA MELHORES RESULTADOS
Os resultados bem-sucedidos de
®
ThermaCare na gestão da dor devem-se,
em parte, ao seu excecional carácter
prático, que é proporcionado pelas
seguintes características.
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FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO
A utilização de faixas térmicas não requer treino nem a
aprendizagem de instruções complicadas. Tem de realizar os
seguintes passos simples para tirar o máximo proveito de
ThermaCare®:
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Abra

Prenda

Ajuste

a embalagem da faixa
térmica e esta começará
automaticamente a
emitir calor.

a faixa ao corpo com a
superfície escura virada
para a pele.

até ficar confortável,
evitando apertar
demasiado.

UMA VEZ AO DIA
Usar as faixas térmicas ThermaCare durante 8 horas por dia
proporciona alívio prolongado da dor até 16 horas1.
As faixas térmicas podem ser usadas enquanto dorme para
proporcionar alívio da dor durante todo o dia seguinte2. Se tiver
55 anos ou mais, deve usar por cima de uma toalha ou pano e
não diretamente em contacto com a pele.
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DISCRETO
Todas as faixas térmicas são muito finas, o que as torna quase
invisíveis por baixo da roupa. Nem os doentes nem as outras
pessoas irão reparar que estão a ser usadas.
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CONFORTÁVEL
Indolor. As faixas térmicas são feitas de materiais semelhantes a um tecido
macio, o que, juntamente com o calor transmitido, proporciona uma sensação
reconfortante e agradável.
Adaptável. As faixas térmicas estão disponíveis em vários formatos para garantir
uma adaptação perfeita em qualquer área do corpo, incluindo faixas
especialmente concebidas para a zona lombar, bem como para o pescoço,
punho ou ombros.
Resistente. As faixas térmicas destinam-se a proporcionar uma fixação
duradoura ao corpo, para que possam ser usadas durante as atividades diárias.
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ThermaCare é um dispositivo médico eficaz no alívio da dor muscular e das articulações. Verifique periodicamente a pele
e, caso detete sinais de irritação ou queimadura, remova imediatamente o produto. Antes de usar, leia atentamente a
rotulagem e as instruções de utilização.

