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IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO

Cobre Botas Descartável

SECÇÃO Unisexo

ARTIGO

FICHA TÉCNICA

Cobre Botas Descartável

Protege toda a área do pé e perna. Repelente a 
líquidos e impermeável. 
Não estéril. Com ou sem antirderrapante.BREVE

DESCRIÇÃO

DESTINATÁRIOS: 

Cobre Botas descartáveis destinam-se a ser utilizados por 

profissionais de saúde e afins.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO TECIDO

COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA:

- Tecido não Tecido - TNT

(100% PP impermeável + PE Membrane)

- Linhas de costura 100% PES com Certificação Oeko-tex

MASSA POR UNIDADES DE SUPERFÍCIE: 

- 55 gr/m2, segundo a Norma EN12127

COR

- Branca 
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FICHA TÉCNICA

INSTRUÇÕES DE USO:

-Higienizar das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar o cobre-botas. 

- Colocar o cobre-botas com a face interna virada para o calçado e a face externa virada para fora.

- Ajustar o cobre-botas ao calçado, garantir o correto ajustamento. 

- Após uso, remover o cobre-botas sem tocar nos membros inferiores, virando o cobre botas do avesso.

- Colocar o cobre-botas num contentor de resíduos hospitalares adequado.

- Efetuar nova higienização das mãos no final da utilização e manuseamento do cobre-botas. 

Respeitar as instruções de conservação e limpeza indicadas, para manter a garantia de proteção do cobre-botas.

* A Protect Others reserva-se ao direito de efectuar qualquer alteração à presente ficha técnica sem aviso prévio.

ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS

Tabela de medidas

Parâmetros
vs tamanhos [cm] Mod 1 Mod 1 Tolerâncias

Altura

Comprimento

A

B

20

38

40

38

+/-1

+/-1

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO:

Guardar o cobre-botas num local fechado, seco e resguardar de potenciais focos de contaminação.

LIMITAÇÕES AO USO:

- O material é de utilização única.

- Não Reutilizável




