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Tamanho: Único

Manguito
Impermeável    

FINALIDADE 
Proteção para antebraço impermeável.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO
Manguito impermeável com elástico.
Produzido em TencelTM - com propriedades antifúngicas 
- que diminui a proliferação de microrganismos. 
Tecido leve, respirável e impermeável, para maior 
conforto ao utilizador.

MODO DE UTILIZAÇÃO
Colocar a mão pela abertura onde está colocada a 
etiqueta (ver no interior) e ajustar ao longo do antebraço.

MODIFICAÇÕES
Caso seja efetuada qualquer alteração no artigo original, 
esta iliba o fabricante de toda a responsabilidade que 
possa derivar da sua má utilização.

COMPOSIÇÃO: 100% Lyocell

DIMENSÕES: Ø 9 x 43 x Ø 12 cm ( x 2 )

COR: Branco

CUIDADOS ESPECIAIS 
Ter atenção ao contacto com o produto durante a 
utilização de equipamentos médicos tais como 
acessórios de apoio, placas de transferência, ou outros, 
de forma a não exercer pressão ou fricção sob a capa, 

para evitar deformações ou rasgões; Não lavar com 
produtos de limpeza e/ou esponjas abrasivas. 

EVITE
Uso de jóias, especialmente anéis com pedras, ou com 
extremidades pontiagudas.

LAVAGEM: 60º durante 30 minutos com um detergente 
não abrasívo.

SECAGEM: Evitar a exposição direta à luz solar ou 
outra fonte de calor.

ELIMINAÇÃO: No final da vida útil, este dispositivo deve 
ser fechado em saco e colocado no contentor. Caso 
esteja contaminado, sem possibilidade de esterilização 
ou descontaminação, deve cumprir o protocolo de 
eliminação definido pela Unidade de Saúde.

RECOMENDAÇÕES
Este produto não foi testado para ambientes radiativos 
ou sujeitos a emissão de radiação, pelo que se 
desaconselha o seu uso para esse fim; Não utilizar como 
única barreira de proteção; Certifique-se que o produto 
não apresenta qualquer tipo de anomalia (rasgões, 
perfurações, tecido solto ou descosido) sempre que o 
reutilizar.

PERIGO DE CONTAMINAÇÃO
Recomenda-se cuidado especial na utilização de serin-

gas, objetos pontiagudos, bisturis ou outros objetos, 
perto do produto, dado que estes podem rasgar ou 
perfurar o produto e comprometer, não só, o 
desempenho do produto, mas também transferir fluídos 
contaminados involuntariamente.

PERIGO DE INFLAMAÇÃO: Evite a aproximação a 
fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores e/ou 
equipamentos elétricos. 

Este produto está protegido por uma embalagem 
fechada e só deverá ser aberto aquando a sua 
utilização, não sendo necessária qualquer ação 
secundária para o seu uso.
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