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NÃO ESPERE MAIS...
PARA COMPLETAR O 
SEU EQUIPAMENTO,

  100% DE SEGURANÇA: 

ABSORBE :
PARTÍCULAS VOLÁTEIS,

GAS,
VÍRUS E BACTÉRIAS
QUE O CORPO EMITE

Conservação temporária
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DEPENDENDO DO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO DESEJADO DO CORPO, 
PODEM SER COLOCADOS UM OU MAIS FILTROS, QUER PARA MANUTENÇÃO,, 
QUER PARA CONSERVAÇÃO OU EMBALSAMAMENTO.

A FORMA CORRECTA DE UTILIZAR A TÉCNICA DO BIO SAC 200

Os filtros a colocar no corpo devem ser posicionados da seguinte forma
como descrito em pormenor a seguir.

1. Abra o saco de 20 unidades.

Os filtros são embalados no vácuo e devem ser armazenados na sua embalagem 
original, fechados até à sua utilização e em local seco.

2 - Colocar os filtros.
Quando se utilizam um ou mais filtros, estes devem ser colocados acima da fossa 
ilíaca (entre o umbigo e os genitais), estas zonas devem estar o mais secas possível, 
os filtros perdem a sua eficácia se estiverem demasiado húmidos, uma vez que 
actuam por saturação. Estes filtros devem ser colocados conforme indicado, colando-
os na parte superior do mesmo e em contacto com a pele, com um penso ou fita 
adesiva semelhante, evitando cobrir a superfície dos filtros, mas com a garantia de 
os fixar no corpo e sempre entre o corpo e o sudário ou a sua roupa.

3.- Eficiência dos filtros Bio Sac 200.

Para um bom funcionamento da técnica Bio Sac 200, devem ser utilizados sem a 
aplicação de pinceladas, suturas ou qualquer outra acção invasiva sobre o corpo. 
Manuseamento apenas para o penso, maquilhagem facial e mãos; costura da boca 
e colocação no caixão. Graças à experiência já adquirida nos nossos estudos, 
demonstrámos que não é necessário qualquer procedimento
alternativo para a sua manutenção, conservação ou embalsamamento.


