F IC HA T ÉC N IC A

Bata Cirúrgica Descartável
Bata de manga comprida, com punhos elásticos ou rib.
Aperta atrás com 4 atilhos.
Design ergonómico que garante conforto e liberdade
de movimento, e assegura a circulação de ar, calor e
vapor de água. Repelente a líquidos e impermeável.
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- Azul ou verde
:2019
:2018

As batas cirúrgicas descartáveis destinam-se a ser utilizadas por
profissionais de saúde e afins, no âmbito da Diretiva 93/42/CEE
Dispositivos Médicos

:2019
:2019
:1992

Cumpre com os requisitos gerais para Vestuário de Proteção
de acordo com a EN ISO 13688:2013

:1992

EN14126:2003+AC:2004
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ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS
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INSTRUÇÕES DE USO:
- Higienizar as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a bata.
- Colocar a bata com a face interna virada para a corpo, e a face externa virada para fora.
- Ajustar a bata ao corpo. Cobrir os membros superiores e inferiores e ajustar adequadamente nas extremidades,
fechando todos os sistemas de ajuste.
- Após uso, remover a bata sem tocar no corpo virando a bata do avesso.
- Colocar a bata num contentor de resíduos hospitalares adequado.
- Efetuar nova higienização das mãos no final da utilização e manuseamento da bata.
Respeitar as instruções de conservação e limpeza indicadas, para manter a garantia de proteção da bata.
No final do ciclo da bata, lavar a mesma e descartar como resíduo têxtil não perigoso.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO:
Guardar a bata num local fechado, seco e resguardar de potenciais focos de contaminação.
LIMITAÇÕES AO USO:
- O material é de utilização única.
- Não Reutilizável
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