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Nome do produto: Kit Cirúrgico Implante 30G 
 
Código: SB-19396 
 
Descrição: Kit destinado a cirurgia odontológica Implante, para uso único, facilitando o 
dia a dia do profissional em um só pacote. Produto estéril. Proibido reprocessar. Atóxico. 
Antialérgico. Repelência a fluídos, água e álcool. Antiestático com baixa liberação de partículas. 
Resistente a tração e rasgos. Não propaga chamas. Leve, maleável e respirável.  

Contém 15 unidades:  

02 un Toalhas Absorventes 

02 un Aventais Cirúrgicos 

 02 un Capas de Mangueira  

02 un Capas de Refletor 

02 un Toucas Sanfonadas 

02 un Máscaras Cirúrgicas 

01 un de Campo de Mesa - (70 cm x 90 cm) 

01 un Campo de Mesa Impermeável – (70 cm x 90 cm) 

01 un Campo Fenestrado - (2,00 m x 1,20 m) 

 
Composição: Campo de Mesa, Campo Fenestrado e Capa de Mangueira - TNT de 
gramatura 30g/m² 100% polipropileno. Avental Cirúrgico 30G e Capa de refletor - TNT de 
gramatura 30g/m² 100% polipropileno e lastex, Campo de Mesa Impermeável – TNT 
misto de polietileno e polipropileno. Toalha de Mão - tecido não tecido de poliéster e 
polietileno. Máscara Cirúrgica - 2 camadas de TNT 100% polipropileno + 1 camada de 
Meltblown (camada central) + clipe nasal de polietileno + fio de alumínio e elástico simples de 
poliéster / elastano. Touca Sanfonada - TNT de gramatura 10g/m² 100% polipropileno e 
elástico duplo de elastano. 
 

Especificações: 
 

Dimensões: Conforme o item 
Tamanho: Único 

Uso: Descartável  
Cor: Branco 

Embalagem: 01 un Pacote grau cirúrgico. 
 

Instrução de Uso: 
 

Indicação de uso: Para proteção dos profissionais e do paciente em cirurgias na área 
odontológica. 
Modo de uso: 1. Os profissionais devem proceder a lavagem das mãos. 2.Abrir a embalagem 
de forma asséptica. 3. Secar as mãos com a toalha de mão. 4. Realizar a paramentação cirúrgica 
com o avental. 5. Realizar as demais outras paramentações como: touca/gorro e máscara. 6. 
Colocar luvas estéreis (NÃO ACOMPANHA O KIT). 7. Proteger as mangueiras, o refletor e mesa 
com os protetores específicos. 8. Proteger o paciente com o campo fenestrado. 9.Após uso 
proceder o descarte em local apropriado. 
Condições de Armazenamento / Transporte: Armazenar / Transportar o produto na 
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embalagem original, em local seco e ao abrigo de luz. Não há parâmetros específicos de 
temperatura e umidade. 
Condições de Manipulação: Para manipulação utilizar técnicas assépticas, incluindo lavagem 
de mãos. Descartar em local apropriado, conforme as características da contaminação do 
produto e conforme a legislação vigente. 
Advertências / Precauções / Contraindicações: Não utilizar o produto se houver presença de 
corpo estranho, sujidades, estiver úmido, com alteração na coloração ou rasgos. A esterilidade 
se mantém somente com a embalagem fechada e intacta. Não reutilizar.  
 
 
Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação. 

 

Fabricado e distribuído por: 

Medical Log Comercio e Indústria de Produtos Médicos Ltda 

CNPJ: 20.541.898.0001-12 

Rua das Castanheiras 200, Galpão 94 – Hortolândia – SP – CEP 13.187-065 

Responsável Técnico: Débora Rodrigues Gazeta – CRF/SP 54468 

AFE nº: HX21888L0M68 (8.13255.4) 

Anvisa nº 81325540033 

 


