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INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

Como usar a faixa de rosto?
A faixa facial para pós cirurgia deve ser usada por orientação médica ou pro�ssional responsável. 
O mais comum é o uso da faixa facial logo após a cirurgia por no mínimo 30 dias. 

Quais os benefícios da faixa facialR.SLIM para pós cirurgia?
É usada como faixa facial para estabilizar os tecidos no pós-operatório.
A faixa facial  auxilia na redução do edema, na prevenção da formação de �brose e queloide 
assim como para acelerar a cicatrização pela sua compressão e�ciente.
A faixa contribui para reduzir o inchaço após cirurgia de lipoaspiração do mento e usada correta-
mente contribui na prevenção de �acidez. 
Também é muito usada como faixa compressiva para bichectomia, cirurgia de redução de 
bochechas. Além de faixa facial para bichectomia e lipoaspiração pode ser usada em outros 
procedimentos como por exemplo faixa para lifting facial, faixa para queimados, etc.
Um dos principais problemas da cirurgia é quando a cicatrização não �ca uniforme, principal-
mente no pescoço, aparecendo as indesejadas irregularidades. A faixa R.Slim acomoda a pele e 
faz uma compressão uniforme para que a cicatrização ocorra de forma regular.
Sempre use faixa facial para pós cirurgia com indicação médica ou de um pro�ssional responsá-
vel. 

Este produto pode ser usado como faixa compressiva para bichectomia?
Sim, de fato é muito usado como faixa para bichectomia. Exerce a pressão necessária de acordo 
com o ajuste realizado 

Devo apertar muito a faixa de rosto?
Não, a faixa precisa estar confortável durante o uso e comprimindo na medida certa. Siga as 
instruções do seu pro�ssional de saúde para usar a faixa para pós cirúrgico, pois o uso incorreto 
pode causar danos.

Por quanto tempo devem ser usadas as faixas faciais?
Somente seu pro�ssional da saúde pode indicar o tempo de uso.O mais comum é o uso da faixa 
facial logo após a cirurgia por no mínimo 30 dias.

Posso usar a faixa de rosto sem recomendação?
Recomendamos que você use a faixa somente sob prescrição, pois seu uso incorreto pode 
interferir no bom resultado da cirurgia.

BULA FAIXA DE ROSTO – FACE BAND


