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O melhor para as funerárias

No interesse das famílias

INSTRUÇÕES 
     PARA USO 

O que é... 
     Bio Sac 200? 

FUNERARIAFUNERÁRIA
NECESSIDADES SANITÁRIAS

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 com esta técnica,
demonstrámos que não é necessário qualquer procedimento alternativo para a 
sua manutenção, conservação ou embalsamamento.

Bio Sac 200 é A ÚNICA TÉCNICA DE PRESERVAÇÃO DO CORPO REVERSÍVEL,
porque se em qualquer caso não funcionar, tem a vantagem de poder realizar,
qualquer outra técnica tradicional ou de injeção química.

Fixar o dispositivo

Bio Sac 200 é um conservante natural "não-invasivo" para o falecido, um 
absorvente sob a forma de um dispositivo de 300 gramas pronto para ser 
colocado na barriga do falecido.

20 minutos após a aplicação, o organismo deixa de expulsar líquidos, 
matéria orgânica, gases, bactérias e vírus, COVs ́ S, etc. Não haverá mais 
odores, o ar no ambiente imediato deixará de estar contaminado, os vírus 
capturados com os gases ficam presos no interior do filtro e morrem lá.

A decomposição ocorre em várias fases!
FASES DE PUTREFACÇÃO:
A) CROMÁTICO
B) ENFISEMATOSOS
C) COLICUATIVO OU LIQUEFACÇÃO
D) REDUÇÃO OU ESQUELETIZAÇÃO

Após a aplicação do dispositivo Bio Sac 200, a primeira fase de putrefacção 
é bloqueada durante 5 dias e o corpo é preservado durante o mesmo 
período de tempo, que pode ser aumentado através da aplicação de 
vários dispositivos.

Como a primeira fase foi bloqueada pelo dispositivo durante o período de 
conservação, nenhuma outra fase pode entrar em acção durante esse 
período, antes de o filtro se degradar naturalmente com o corpo.

Para explicar como funciona o dispositivo Bio Sac 200, entendendo que as 
técnicas de tratamento de fluidos funcionam quimicamente, assim como as 
câmaras frigoríficas funcionam mecanicamente, Bio Sac 200, funciona de 
forma física, se as câmaras modificarem a temperatura, para paralisar os 
processos de iniciação da putrefacção (com limitações), Bio Sac 200 
paralisa o processo de putrefacção e melhora o estado do defunto, 
eliminando a humidade e o habitat que necessitam as bactérias para se 
propagar e destruir o organismo e, por sua vez, descongestiona o corpo, 
provocando a estagnação de fluidos, porque como não há emissão de 
gases, não há expulsão de líquidos ou inchaço, dando um aspecto 
natural ao corpo até que o dispositivo esteja saturado.

As vantagens são numerosas, não há lesões desnecessárias no corpo do 
falecido, menos manipulação, nenhum risco de contaminação, uma bela 
apresentação do corpo à família e, finalmente, uma economia de tempo e 
dinheiro para o profissional da funerária.

Para além de preservar e limpar o ambiente, evitando qualquer agente 
nocivo para a saúde, está certificado legalmente e administrativamente, 

como substituto das câmaras de arrefecimento, uma vez que a sua eficácia 
é comprovada a qualquer temperatura ou humidade, (impedindo que se 

molhe com líquidos externos). Uma técnica científica certificada.
 

Por favor, leia a documentação publicada nos nossos sites,

COMO FUNCIONA?
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