
PARA ALÍVIO DA DOR

Faixas Térmicas Terapêuticas



Graças à sua tecnologia de produção de calor patenteada, ThermaCare® 
proporciona calor contínuo e duradouro aos tecidos com dor, resultando em:

O calor emitido pelas Faixas Térmicas ThermaCare® pode ser mantido até 
um período máximo de 8 horas, o que resulta em até 16 horas de alívio da 
dor – 8 horas enquanto está a utilizar a faixa, mais 8 horas após removê-la3.

Como é que 
ThermaCare® funciona?2.

ThermaCare® é uma gama de faixas térmicas terapêuticas, concebida 
para proporcionar alívio da dor muscular e articular associada a esforço 
excessivo, luxações, entorses e artrite.

O que é o
ThermaCare®?1. Quem pode usar 

ThermaCare®?3.
As Faixas Térmicas ThermaCare® são recomendadas para aliviar a 
dor e rigidez muscular, dores nas articulações, luxações, entorses e 
artrite 3-5 em:

Alívio da dor1.

Relaxamento muscular2.

Promoção da cicatrização1.

Maior amplitude de movimento1.

Pessoas que praticam desporto por prazer ou competição.1

Trabalhadores que desempenham atividades físicas intensas.2

Pessoas que mantêm posturas sentadas ou em pé incómodas.3

Pessoas que necessitam de manter a mobilidade durante as 
atividades diárias.4

Pessoas que fazem trabalhos domésticos.5

Pessoas sob situações de stress que causam tensão muscular.6



Como aplicar 
ThermaCare®?4.

ThermaCare® deve ser aplicado exatamente na área do corpo que necessita 
de alívio da dor. Para obter melhores resultados, siga estes passos:

Que modelos 
estão disponíveis?

ThermaCare® está disponível em vários formatos e tamanhos para 
assegurar o máximo conforto e adaptabilidade a diferentes áreas do corpo:

5.

T h e r m a C a r e ® R e g i ã o L o m b a r e A n c a : 
especificamente concebido para tratar a dor lombar e 
a dor musculoesquelética da anca.

ThermaCare® Região Pescoço, Ombros e Punho: 
adequado para a dor musculoesquelética no pescoço, 
ombro e punho.

ThermaCare® Uso Versátil: faixas em forma de X 
adaptáveis para o alívio de dores musculoesqueléticas 
em qualquer área do corpo. 

1

Certifique-se de que a 
pele está limpa, seca e 
sem quaisquer produtos 

tópicos.

2

Coloque a faixa com o 
lado mais escuro virado 

para a pele.

3

Ajuste a faixa de modo 
a fixar a mesma de 
forma firme sobre a 

área, mas não aperte 
excessivamente.

Após a utilização da 
faixa, mesmo que por 
um período inferior a 8 

horas, esta não pode ser 
reutilizada e tem de ser 

eliminada.

5

A faixa pode ser usada 
durante 8 horas 

seguidas por dia. 

4



Porque é que ThermaCare®

é uma boa opção?
ThermaCare® é um tratamento eficaz para a dor musculoesquelética, 
com vantagens adicionais:

Terapia sem medicamentos.

Facilidade de utilização.

Confortável e adaptável a qualquer área do corpo.

Discreto.

Sem cheiro.

Clinicamente testado3-5.

Compatível com analgésicos orais6. 
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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.
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