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VERSÃO 1   
   

INSTRUÇÕES DE USO   

   

TUBIFAST COM 2-WAY STRETCH   

   

Nome técnico: Bandagem   

Nome comercial: Tubifast com 2-Way Stretch   

   

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. 

Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo 

do produto.   

   

Obtenha   a   Instrução  de   Uso  através   do   endereço  

 eletrônico: http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/.   

O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:   

(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.   

   

“Produto médico não estéril”   

   

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES 

DE USO. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA 

ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.    

   

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO   

   

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de 

papelão nas seguintes quantidades:    

   

Código do  

Produto   
Tipo de produto   

Largura (cm) x   

Comprimento 

(m)   

Quantidade por 

embalagem 

secundária   

2434   
Tubifast com 2-Way 

Stretch - Vermelho -10m   3,5 x 10   1   

2436   
Tubifast com 2-Way 

Stretch - Verde -10m   5,0 x 10   1   
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Código do  

Produto   
Tipo de produto   

Largura (cm) x   

Comprimento 

(m)   

Quantidade por 

embalagem 

secundária   

 

2438   

Tubifast com 2-Way   

Stretch - Azul -10m   

 

 

7,5 x 10   

 

1   

2440   
Tubifast com 2-Way 

Stretch - Amarelo -10m   10,75 x 10   1   

2444   
Tubifast com 2-Way 

Stretch - Roxo -10m   25 x 10   1   

   

   

DESCRIÇÃO DO PRODUTO E MODO DE AÇÃO   

   

Tubifast com 2-Way Stretch é composto por viscose, elastano e poliamida.   

O produto mantém curativos no lugar, sem constrição ou compressão. Sua 

elasticidade leve permite que os pacientes possuam completa liberdade de 

movimento. O tecido de trama aberta e leve permite que o ar circule sobre a pele, 

ajudando na prevenção de maceração.   

   

Indicação de Uso   

   

Tubifast com 2-Way Stretch é uma bandagem de malha lisa, projetada para manter 

curativos no lugar em qualquer parte do corpo. O produto também pode ser utilizado 

como uma cobertura dermatológica leve em técnicas de cobertura seca ou úmida.  

As bandagens Tubifast com 2-Way Stretch são produtos médicos não invasivos que 

entram em contato direto com a pele lesada do paciente. A bandagem deve ser 

substituída quando fluidos corporais forem incorporados. O uso de Tubifast com 2Way 

Stretch deve ser supervisionado por um profissional de saúde qualificado.   

   

Instruções de uso   

   

Para cobrir curativos:   

1. Selecionar o tamanho correto de Tubifast e cortar a medida, se necessário.   

2. Esticar Tubifast com ambas as mãos e cobrir o curativo.   

3. Tubifast pode ser aplicado em camada dupla para uma segurança extra.   
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Para cobrir emplastros:   

1. Selecionar o tamanho correto de Tubifast para cobrir a área afetada. Cortar a 

medida, se necessário.   

2. Lavar a área afetada e secar suavemente.   

3. Sempre que indicado por um profissional de saúde, usar uma preparação tópica 

adequada sobre as áreas mais danificadas.   

4. Aplicar, com movimentos descendentes, um emoliente adequado sobre a pele.   

5. Aplicar Tubifast na área afetada.   

6. No caso de cobertura úmida, aplicar duas camadas de Tubifast. Embeber a 

primeira camada em água quente e limpa, retirar o excesso de água e aplicar 

enquanto estiver quente e úmida. Um Tubifast seco pode então ser aplicado como 

camada superior.   

7. Como altemativa a cobertura úmida, Tubifast pode ser aplicado como uma única 

camada seca sobre o emoliente para ajudar a manter o mesmo no lugar por mais 

tempo.   

   

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES   

   

Descontinuar o uso e solicitar imediatamente aconselhamento médico se a situação 

da área afetada piorar, tanto em cobertura seca ou úmida.   

   

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE   

   

Deve ser armazenado em condições secas e protegido de luz solar direta.    

Transportar o produto em sua embalagem original.   

   

DESCARTE   

   

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – 

PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as 

diretrizes da RDC 306, de 07/12/2004 ou suas atualizações.   

   

   

   

DATA DE FABRICAÇÃO: Vide embalagem   
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VALIDADE: Vide embalagem.   

   

REGISTRO ANVISA: 80117580292   

   

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Luiz Levy Cruz Martins CRF - 42415  

   

IMPORTADOR:   

EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA.    

Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Água Branca  

São Paulo-SP  

CEP – 05001-200  

E-MAIL: brazilvigilance@ul.com  

CNPJ: 04.967.408/0001-98   

  

Fabricante Legal:   

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402 

52 – Suécia   

   

   

   


