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1. CARACTERÍSTICAS
O Epiflex é injetado termoplásticamente em polipropileno ou polietileno
com pigmentação em diversas cores.

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

3. APRESENTAÇÃO COMERCIAL
Acompanha a seringa ou agulha no blister ou pode ser adquirido separadamente de forma avulsa.

4. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO
Não estéril.

5. INDICAÇÃO
O Epiflex SR é um dispositivo de segurança simples, de fácil manuseio e muito seguro. Auxilia no manuseio de agulhas
hipodérmicas e protege o profissional de acidentes com picadas de agulhas, fabricado conforme orientações da NR32.
Nota: O Epiflex é utilizado em agulhas hipodérmicas, mas é considerado um acessório e por isso não possui registro na ANVISA.

6. INSTRUÇÕES DE USO
1. Segure o EPIFLEX na base antiderrapante, escolha o orifício que melhor encaixa ao protetor da agulha e empurre até
prender o protetor com firmeza.
2. Após o encaixe, retire o protetor da agulha com um movimento reto e para frente. Prenda o EPIFLEX no jaleco ou
simplesmente o solte se tiver preso ao seu pescoço por um cordão ou elástico.
3. Após o uso da agulha, segure o EPIFLEX na base antiderrapante e proteja a agulha com o protetor até ouvir um “click” que
indica que está travado e não oferece mais risco.
4. Para descartar a agulha e a seringa, apoie a ponta do protetor em uma superfície rígida, pressione o EPIFLEX para baixo, de
maneira que deslize pelo protetor e fique frouxo. Descarte o material em local apropriado.

7. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES


Verifique a integridade do produto antes do uso.

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

9. CONTRAINDICAÇÕES
Nenhuma Conhecida.

10. INTERAÇÕES
Nenhuma Conhecida.

11. 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
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