
Para os membros inferiores:
1.Comece aplicando Rosifix Soft na 
r e g i ã o  d a  a r t i c u l a ç ã o 
metatarsofalengeana, de modo que 
t odas  as  cu rvas  da  bandagem 
sobreponham-se umas as outras por 
aproximadamente 1/3 a 1/2 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.

Rosifix Soft
Bandagem de espuma

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  antes de aplicar a bandagem Rosifix Soft.

Para os membros superiores:
1.Comece aplicando Rosifix Soft na 
r e g i ã o  d a  a r t i c u l a ç ã o 
metacarpofalangeana de modo que 
todas  as  cu rvas  da  bandagem 
sobreponham-se umas as outras por 
aproximadamente 1/3 a 1/2 da sua 
largura, envolvendo a mão do paciente.  

2.Realize movimentos circulares com a 
bandagem Rosifix Soft da área distal 
para proximal, usando a técnica de 
enfaixamento espiral.  

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 Soft, 
mantendo uma distância de 5 cm 
abaixo da região axilar. 

 

5.Fixe a bandagem Rosifix Soft apenas 
com fitas adesivas e não com os 
grampos, pois podem causar lesões.
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Composição: Espuma 100% poliuretano; Clipes de fixação com dois ganchos de 
alumínio conectados por uma corda de borracha sem látex.    

Produto Não Estéril. 

Indicação de uso: Acolchoar membros sob bandagens compressivas aplicadas 
em indicações de linfologia e flebologia. Pode ser utilizada em combinação com 
bandagem de curto estiramento em terapias compressivas, para distribuir 
uniformemente a compressão aplicada pela bandagem aos membros, garantindo 
um tratamento seguro sem constrição. Além disso, a Rosifix Soft é apropriada 
como revestimento sob gesso ortopédico e para proteção de curativos, cânulas ou 
talas.

Advertências/Precauções: O descarte deve obedecer às normas de lixo 
hospitalar. O amarelamento do produto é um fenômeno natural que não afeta suas 
características de qualidade nem sua aplicação. 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. A 
Bandagem de Espuma deve ser colocada em contato apenas com pele saudável e 
sem escoriações.

Contraindicações: O produto é contraindicado às pessoas que apresentam 
hipersensibilidade ou alergia aos componentes da bandagem de espuma.

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

Dimensões Disponíveis: 10cm x 0,4cm x 2,5m / 12cm x 0,4cm x 2,5m

Validade: 5 anos
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