
Para os membros inferiores:
1.Comece aplicando Rosifix na região 
da articulação metatarsofalengeana, de 
modo que todas as curvas da bandagem 
sobreponham-se umas as outras por 
aproximadamente 1/2 a 2/3 da sua 
largura, envolvendo o pé do paciente.

2.Após a bandagem cobrir o calcanhar, 
volte com a mesma em direção ao dorso 
do pé e em seguida em direção à sola do 
pé, seguindo em direção ao tornozelo.

3.Finalize a volta com a aplicação da 
bandagem acima do calcanhar em 
direção ao tendão de Aquiles.

4.Termine de enrolar a bandagem 
cobrindo a panturrilha parando a 5 cm 
abaixo da fossa poplítea. Caso o 
enfaixamento seja feito no membro 
todo, deve-se deixar livre a articulação 
do quadril.  Se necessário, utilize uma 
segunda bandagem.

5.Fixe as bandagens apenas com fitas 
adesivas e não com os grampos, pois 
podem causar lesões.
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Instrução de  uso: Antes de aplicar a bandagem e se existir uma ferida cubra com 
um curativo correspondente ao estado da ferida.
Recomenda - se o uso da malha tubular e da bandagem Rosifix Soft nos membros, 
antes de aplicar a bandagem Rosifix.

Para os membros superiores:
1.Comece aplicando Rosifix na região 
da articulação metacarpofalangeana de 
modo que todas as curvas da bandagem 
sobreponham-se umas as outras por 
aproximadamente 1/2 a 2/3 da sua 
largura, envolvendo a mão do paciente. 

2.Realize movimentos circulares com a 
bandagem Rosifix da área distal para 
p rox ima l ,  usando  a  técn ica  de 
enfaixamento espiral e/ou “técnica em 
oito”.  

3.Após cobr i r  a mão, apl ique a 
bandagem em direção ao antebraço 
(rádio e ulna) e ao braço (úmero).

4.Finalize a aplicação da Rosifix, 
mantendo uma distância de 5 cm 
abaixo da região axilar. 

 

5.Fixe a bandagem Rosifix apenas com 
fitas adesivas e não com os grampos, 
pois podem causar lesões.
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Composição: Bandagem 100% algodão; Grampos de cor bege de metal com 
núcleo de elastodieno.    

Produto Não Estéril. 

Indicação de uso: A Rosifix: Bandagem de Curto Estiramento é designada para:
Ÿ Terapêutica de compressão: em afeccções flebológicas e linfedemas, por 

exemplo, varízes, insuficiência venosa, tromboflebite, flebotrombose, 
síndrome pós-trombótica, insuficiência venosa crônica dos graus I a III, úlcera 
venosa da perna, em caso de edemas, após esclerose e intervenções 
cirúrgicas;

Ÿ Terapêutica de suporte e alívio: para profilaxia e tratamento de contusões, 
distorções, lesões tendinosas e luxações.

Advertências/Precauções: O descarte deve obedecer às normas de lixo 
hospitalar. As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de 
procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar 
de uso hospitalar.

Contraindicações: Doença arterial oclusiva periférica avançada, insuficiência 
cardíaca descompassada, flebite séptica, flegmasia cerúlea dolens, distúrbios de 
sensibilidade cutânea, hipersensibilidade ao material da bandagem. O produto 
não é recomendado quando o Índice de Pressão Tornozelo-Braquial (ITB) estiver 
abaixo de 0,8. 

Armazenamento: O produto deve ser armazenado e transportado em 
ambiente limpo, seco e protegido da luz, mantendo-o em sua embalagem 
original.

Dimensões Disponíveis: 6cm x 5m / 8cm x 5m / 10cm x 5m

Validade: 5 anos

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Leila M. Leal S. Barros  CRF-SP: 49.339 

Cadastro Anvisa: 8003400103
E-mail: sac@polarfix.com.br SAC: 0800 019 1099

Site www.polarfix.com.br

Para mais

informações

Rosifix
Bandagem de curto estiramento


