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MODELO

MARCA

VALIDADE

MS - ANVISA

SR – Saldanha Rodrigues

5 Anos

80026180044

Cap Luer Universal
Protetor para Bico Cateter

1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
1.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O cap pode ser utilizado para vedar conexão do
tipo macho (Luer Slip ou Luer Lock), podendo apresentar-se
estéril ou não e em embalagem individual ou coletiva, pode
ser translúcido ou pigmentado.
1.2 COMPOSIÇÃO DO PRODUTO
a)

Cap: Componente injetado termoplasticamente em
polipropileno (PP) ou polietileno (PE), atóxico, inerte e
apirogênico. Pode ser adicionado de pigmento azul.

Cap para bico seringa oral/ enteral: adicionado de
pigmento azul.

Cap para bico Slip/ Lock: componente transparente
ou adicionado de pigmento azul.

Cap para bico seringa enteral cateter: adicionado
de pigmento azul.

2 INDICAÇÃO E INSTRUÇÃO DE USO
Utilizar para vedar o bico de seringas, equipos e conexões tipo macho (Luer slip e Luer lock) durante o manuseio,
transporte e intervalos das administrações de medicações intermitentes.

3 ARMAZENAGEM E TRANSPORTE
Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra
fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.
O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de
recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar
a contaminação. Não transportar junto com produtos tóxicos e químicos.

4 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
4.1 ADVERTÊNCIAS
a) Antes da utilização do produto, o usuário deve verificar se o prazo de validade está vigente e se a embalagem primária do
produto está íntegra. Caso o prazo de validade esteja expirado e ou a embalagem danificada, molhada, furada ou com outros
problemas, o produto deverá ser descartado e comunicado a empresa para substituição e averiguações que se fizerem
necessárias.
c) Descartar os componentes do produto em coletor de resíduos de saúde apropriados após o uso.
d) Este produto deve ser utilizado por profissionais de saúde qualificados e devidamente treinados.
e) Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.
4.2 PRECAUÇÕES
a) Ler estas instruções antes de utilizar o produto.
b) Todos os procedimentos devem ser realizados
paciente.

tomando precauções contra contato com sangue e fluidos corporais do
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c) Inspecionar o produto cuidadosamente antes do uso e não utilizar o produto se qualquer anormalidade for detectada.
d) Interromper o uso do produto se perceber qualquer anormalidade.

5 CONTRAINDICAÇÕES
Produto para saúde sem contraindicação, desde que utilizado conforme recomendado pelo fabricante.

6 APRESENTAÇÃO COMERCIAL
6.1 CAP UNIVERSAL ESTÉRIL
Apresentação

6.2 CAP UNIVERSAL NÃO ESTÉRIL

Embalagem

Quantidade

Blister

1

Caixa

1.000

Blister

150

Caixa

4.500

Cap Universal Estéril
CapUniversal
Bulk

Estéril

In

a) Embalagem individual “blister”: é constituída de filme
termoplástico e papel grau cirúrgico permitindo a
abertura com técnica asséptica.
b) Embalagem de transporte “caixa”: é constituída de
papelão ondulado na cor parda, própria para embarque.
A caixa padrão de embalagem é lacrada com fita adesiva
transparente.

Apresentação

Embalagem

Quantidade

Cap Universal
In Bulk Transparente

Saco plástico

500

Caixa

4.500

Cap Universal
In Bulk Azul

Saco plástico

500

Caixa

4.500

a) Embalagem coletiva “saco plástico personalizado”: a
embalagem é constituída de resina em polietileno, os
produtos são acomodados de forma in bulk dentro da
embalagem plástica.
b) Embalagem de transporte “caixa”: é constituída de
papelão ondulado na cor parda, própria para embarque.
A caixa padrão de embalagem é lacrada com fita adesiva
transparente.

7 FABRICANTE
SALDANHA RODRIGUES LTDA.
Av.Torquato Tapajós nº 2475 – Flores
CEP: 69058-830 – Manaus-AM, Brasil
CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Inscrição Estadual: 06.200.183-3 / Inscrição Suframa: 20068301-2
Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416 E-mail: vendas@seringasr.com.br
Central de Relacionamento com o Cliente: qualidade@seringasr.com.br
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