
INSTRUÇÕES DE USO PARA 
BANDAGEM DE EMERGÊNCIA

GUIA DE BOLSO
Uso único e pessoal. Risco de infecção em caso de reutilização.

Descartar conforme os protocolos vigentes de descarte para produtos contaminados e médicos.



Curativo de ferimento na CABEÇA >

Curativo de ferimento no PESCOÇO >

Curativo e imobilização no BRAÇO >

Curativo de ferimento para BRAÇO >

Curativo de entrada e saída na CINTURA >

Curativo para ferimento ABDOMINAL >

Curativo de amputação de MÃO >

Curativo de auto aplicação para MÃO/BRAÇO >

Curativo de abrasão na PERNA >

Curativo oclusivo para ferimento na PERNA >

Curativo de amputação de PERNA >

Curativo para ferimento na PERNA >



Coloque o curativo na ferida e enrole a 
bandagem elástica envolvendo a cabeça.

Encaixe a bandagem no aplicador de 
pressão e envolva a cabeça. Puxe para 
trás, forçando o aplicador de pressão 
para baixo.

Encaixe a ponta da bandagem atrás de 
um dos cantos do aplicador de pressão 
para virar a direção enfaixamento.

Cubra o queixo para maior controle e 
estabilidade, e continue envolvendo a 
bandagem.

Então, prenda as extremidades do fecho 
na bandagem.

CURATIVO DE FERIMENTO NA CABEÇA



CURATIVO DE FERIMENTO NO PESCOÇO

Levante o braço do paciente, oposto ao 
lado da ferida, acima de sua cabeça.

Enrole a ponta da bandagem ao redor do 
corpo e na axila oposta ao ferimento.

Encaixe a bandagem no aplicador de 
pressão, aperte e puxe para trás.

Enrole firmemente a bandagem sobre o 
aplicador de pressão fixando as extremidades. 
Prenda as pontas da bandagem e abaixe o 
braço do paciente para que a pressão e a 
distância sejam maiores.



IMOBILIZAÇÃO E CURATIVO PARA FERIMENTOS NO BRAÇO

Centralize o curativo na ferida.

Enrole a bandagem elástica em volta do 
membro.

Encaixe a bandagem no aplicador de 
pressão. Enrole e puxe novamente, 
forçando a pressão para baixo.

Enrole firmemente a bandagem sobre o 
aplicador de pressão, envolvendo todas 
as bordas do curativo.

Use o pedaço restante da bandagem para 
imobilizar o braço contra o corpo, 
envolvendo a parte de trás do corpo por 
baixo da axila oposta, retornando ao 
redor do braço ferido.

Prenda as pontas das barras de 
fechamento na bandagem elástica.



Posicione a rosca em torno do ferimento 
protuberante.

Enrole a bandagem elástica em volta do 
círculo da rosca para fixar e firmar em 
volta do ferimento.

Insira a bandagem elástica no aplicador 
de pressão e mude a direção para 
continuar envolvendo.

A. Continue envolvendo a bandagem sobre o 
círculo interno da rosca.
B. Encaixar as barras de fechamento nas 
camadas anteriores a guia de envolvimento.

CURATIVO PARA FERIMENTOS NO BRAÇO 



CURATIVO DE ENTRADA E SAÍDA

Enrole a bandagem elástica em torno do 
membro ou parte do corpo colocando o 
curativo no ferimento, com o curativo tendo 
o aplicador de pressão posicionado acima 
da ferida com maior sangramento.

Insira a bandagem elástica no aplicador 
de pressão.

Aperte a bandagem elástica e...

...puxe para trás forçando o aplicador de 
pressão para baixo do curativo.

Enrole a bandagem elástica firmemente 
sobre o aplicador de pressão. Envolva 
todas as bordas do curativo.

Prenda as pontas da barra de fechamento 
na bandagem elástica.



CURATIVO PARA FERIMENTO ABDOMINAL

Remova a barreira plástica caso não 
precise.

Coloque o curativo na área do ferimento 
(não pressiona para baixo).

A. Enrole a bandagem ao redor do tronco e 
traga para frente do corpo (não aperte).
B. Enrole a bandagem elástica para cobrir 
a metade superior do curativo, e insira no 
aplicador de pressão. 

Inverta a direção da bandagem e a 
envolva para cobrir a metade inferior do 
curativo.

A. Prossiga para envolver o tronco.
B. Certifique-se de cobrir todas as bordas 
do curativo.

A. Encaixe as barras de fechamento nas 
camadas interiores da bandagem elástica.
B. Umedeça completamente o curativo 
para manter a área do ferimento úmida.



CURATIVO DE AMPUTAÇÃO DE MÃO

Coloque o local amputado no centro do 
curativo.

Cubra o local amputado com a bandagem 
elástica.

Enrole firmemente a bandagem elástica 
cobrindo todas as bordas do curativo.

Deixe de 2 à 3 voltas da bandagem 
elástica desembrulhadas/desenroladas.

Torça a bandagem elástica 
desembrulhada e enrole na bandagem 
elástica previamente enrolada acima das 
bordas do curativo.

Insira a barra de fechamento entre os 
cordões embrulhados e gire para efetuar 
o torniquete. Garanta o fechamento 
seguro com as barras de fechamento.



CURATIVO DE AUTO APLICAÇÃO PARA MÃO/BRAÇO

Deslize a mão ferida para dentro da aba da 
bandagem elástica para estabilizar o 
curativo.

Posicione-o de forma que o curativo e o 
aplicador de pressão permaneçam na 
área da ferida.

Use sua outra mão para enrolar a 
bandagem elástica.

Coloque a bandagem elástica dentro do 
aplicador de pressão. Aperte a bandagem 
elástica e puxe para trás, forçando o 
aplicador de pressão para baixo no 
curativo.

Enrole a bandagem elástica firmemente 
em volta do aplicador de pressão.

Encaixe as pontas dos ganchos da barra 
de fechamento na bandagem elástica.



CURATIVO DE ABRASÃO PARA PERNA

Remova a barreira de plástico caso não seja 
necessário.

Coloque o curativo no local do ferimento.

A. Enrole a bandagem elástica em volta do membro.
B. Enrola a bandagem elástica para cobrir  a metade 
superior do curativo e insira-a no aplicador de 
pressão para mudar a direção da bandagem.

Enrole a bandagem elástica para cobrir a 
metade inferior do curativo.

A. Prossiga para envolver todo o 
membro.
B. Certifique-se de cobrir todas as bordas 
do curativo.



CURATIVO DE OCLUSIVO PARA FERIMENTO NA PERNA

Remova a segunda passagem móvel da 
bandagem.

Forme o curativo em forma de bola e...

...coloque o curativo em formato de bola 
dentro da ferida.

Posicione o curativo e o aplicador de 
pressão acima da ferida compactada.

Insira a bandagem elástica no aplicador 
de pressão, aperte a bandagem e puxe-a 
para trás.

Enrole a bandagem elástica firmemente 
sobre o aplicador de pressão. Encaixe as 
barras de fechamento dentro da 
bandagem.



CURATIVO PARA AMPUTAÇÃO DE PERNA

Remova a segunda passagem móvel da 
bandagem.

A. Coloque o local amputado no centro 
do curativo.
B. embrulhe o local amputado com a 
bandagem elástica.

Use o aplicador de pressão como uma 
fivela para enrolar firmemente e prender a 
bandagem elástica para cobrir todas as 
bordas do curativo.

Deixe 2 à 3 voltas 
desenroladas/desembrulhadas.

Torça e enrole a bandagem elástica ao 
redor do membro na guia previamente 
enrolada acima da borda do curativo.

Insira as barras de fechamento por 
dentro da bandagem elástica e gire para 
obter o torniquete. Certifique-se de que 
está seguramente preso pelas barras de 
segurança.



CURATIVO DE FERIMENTO NA PERNA

Posicione o curativo no ferimento.

Insira a bandagem elástica dentro do 
aplicador de pressão.

Enrole a bandagem elástica firmemente 
sobre o aplicador de pressão. Cubra todas 
as partes do curativo. Certifique-se de que 
está seguramente preso com as barras de 
segurança.


