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Soluções de Terapia Fria
Terapia por Frio Especializada. Segura e simples
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BOLSAS DE GELO ACCU-THERM™ BOLSA DE FRÍO INSTANTÂNEO

BOLSAS PERINEAIS DE FRIO INSTANTÂNEO

 » Superfície macia, composta por tecido não tecido, que evita a condensação 
de água e permite que a bolsa entre em contato direto com a pele.

 » Solução económica que elimina a necessidade de usar máquina de gelo ou outro tipo de acessórios.
 » Fórmula não tóxica com teor de ureia.
 » Ativação fácil quando se dobra.
 » Disponível em 2 tamanhos.

 » Bolsas perineais de frio instantâneo combinam a função de zona.
 absorvente pós-parto com a função calmante do frio.
 » Solução economica que elimina a necessidade de usar máquina de gelo 

ou outro tipo de acessórios.
 » Tira adesiva para garantir a sua colocação.
 » Fórmula não tóxica com teor de ureia.
 » Ativação fácil quando se dobra.
 » Tamanho universal

As bolsas de gelo Accu-term são usadas em tratamentos de Terapia pelo Frio para reduzir a in-
flamação, edema, bem como para ajudar a aliviar os espasmos musculares, reduzindo 
a temperatura da pele.

As bolsas de Gelo Medline são constituidas por uma camada interna 
impermeável que impede a formação de humidade à superficie e possuem uma 
camada externa macia em contacto direto com a pele evitando queimaduras. 

Oferecemos uma vasta gama de produtos em diferentes tamanhos e formas 
para satisfazer as suas necessidades.

Cada bolsa de gelo destina-se a terapia de frio especifica. A forma de 
encerramento das bolsas, permite a sua reutilização no mesmo paciente. Referência Descrição Tamanho Temperatura 

Superficial
Embalagem

  CPACKS Bolsa de Frio  
Instantâneo - Pequeno 12.7 x 19 cm 0°C 24/caixa

  CPACKL
Bolsa de Frio   
Instantâneo - Grande 16 x 24 cm 0°C 24/caixa

Referencia Descrição Tamanho Absorção Adesivo Embalagem

  CPACKP Bolsa perineal frio 
instantâneo 11.4 x 36.2 cm Alta Tira 24/caixa

As bolsas de gelo Accu-Therm são dispositivos médicos da classe I não estéreis destinados a serem utilizados por profissionais de 
saúde. Antes de usar, consulte as instruções e precauções no rótulo correspondente.

As bolsas de frio instantâneos são dispositivos médicos de classe IIa para serem usados por profissionais 
de saúde. Antes de usar, consulte as instruções e precauções no rótulo correspondente.
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Bolsa perineal
Com forma  
anatómica para 
aumentar o conforto
 e ajudar as mulheres 
na recuperação 
pós parto.

Bolsa maxilo-facial
desenhada para a 
terapia com frio na 
zona da face e cabeça.

Bolsa ocular e nasal
Bolsa de gelo concebido 
para pacientes que 
recuperam de cirurgia 
nasal ou ocular.

Bolsa com atilhos
Uma bolsa de gelo 
universal de tamanho 
médio / grande que 
pode ser colocada 
diretamente na área 
afetada através de 
quatro atilhos.

Bolsa com tiras 
de velcro
Bolsa de gelo 
universal com duas 
tiras de velcro.

Referencia Descrição Tamanho Embalagem

  NON4410E
  NON4420E Bolsa com atilhos 35.7 x 13.3cm

41.3 x 17.9cm
25 unidades/bolsa
2 bolsas/caixa

  NON4430E Bolsa maxilo-facial 35,5 x 13cm 12 unidades/bolsa
2 bolsas/caixa

  NON4440E Bolsa ocular e nasal 28,5 x 19,9cm 15 unidades/bolsa
2 bolsas/caixa

  NON4460E Bolsa com tiras de 
velcro 41.3 x 17.9cm 15 unidades/bolsa

2 bolsas/caixa

  NON4480E Bolsa perineal 35,7 x 11cm 50 unidades/bolsa
2 bolsas/caixa



Reservado o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.
© 2018 Medline é uma marca registada da Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.Classe I produtos não estéreis  
ML525-PT02/PL 08/2018.

Medline International Portugal, Unipessoal, Ldª 
Campo Grande, 137, 1º dtº
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Campo Grande
1700 089 Lisboa
Portugal 
Linha Azul: +351 808 291 921
Fax: +351 808 291 922
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

O Medline oferece uma ampla gama de 
produtos e soluções.


