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1. CARACTERÍSTICAS
A touca descartável constitui das respectivas matérias-primas básicas:
1. Tecido não tecido: Confeccionado em polipropileno com gramatura e cores
variáveis. Oferece conforto, ajuste e apresentam elástico especial em todo o
perímetro da touca com tamanho único.
2. Elástico: Pedaço de nylon texturizado e revestido utilizado para sustentação
da touca.

2. MEDIDAS / CALIBRES
Modelo disponível nas cores: branco, verde, azul, amarelo.

3. REGISTRO MS-ANVISA


Touca Descartável: 80026180020

4. APRESENTAÇÃO COMERCIAL
Embalagem com 1000 toucas, separadas em sacos contendo 100 unidades.

5. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO
Não estéril.

6. INDICAÇÃO
A TOUCA DESCARTÁVEL SR têm como finalidade servir de barreira física à propagação de microrganismos, além de proteger a
cabeça do trabalhador e evitar a queda de cabelos nos produtos evitando assim a contaminação do ambiente.

7. INSTRUÇÕES DE USO
1.
2.
3.
4.

Retirar a touca da embalagem original.
Colocar a touca sobre os cabelos, tomando cuidado para que todos os fios fiquem dentro da touca.
Ajustar a touca para que fique confortável.
Após o uso, descartar em recipientes coletores de serviços de saúde conforme a legislação local. Após o procedimento apoie o
polegar no dispositivo de segurança e pressione no sentido de travamento.
5. Descarte o produto contaminado em local apropriado para perfuro cortantes.

8. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES



Produto de uso único. Descartar após o uso;
Verifique a integridade do produto antes do uso.

9. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Armazenar e conservar o produto a temperatura ambiente em local seco e limpo.

10. CONTRAINDICAÇÕES
Nenhuma Conhecida.

11. INTERAÇÕES
Nenhuma conhecida.

12. FABRICANTE
SALDANHA RODRIGUES LTDA.
Av.Torquato Tapajós nº 2475 – Flores
CEP 69058-830 – Manaus-AM / Brasil
CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Insc. Est.: 06.200.183-3 / Insc Suframa: 20068301-2
Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416
E-mail: vendas@seringasr.com.br / qualidade@seringasr.com.br
FTP disponível em: http://seringasr.com.br/new-site/images/pdf/FTP/FTP-011.pdf
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