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Nome do produto: Avental Cirúrgico MedicalLog 
 
Código: SB-2093 
 
Descrição: Avental de uso único, confeccionado em SMS com filtração bacteriológica, 
costurado, com gramatura de 50 g/m², com gola cirúrgica (redonda), manga longa com 
corte normal, punho de malha canelada, com fechamento em velcro (altura da pescoço)  
e tiras nas costas (altura da cintura). Possui cartão para transferência asséptica. Dobrado 
de forma asséptica. Produto estéril, atóxico, hipoalergênico, não inflamável, apirogênico. 
Repelente a água e álcool. Possui dupla embalagem e toalha de mão. Proibido 
Reprocessar. 
 
Composição: SMS com barreira bacteriológica de gramatura 50g/m². 
 
 

Especificações: 
 

Tamanhos: G 
Uso: Descartável 

Embalagem: Pacote grau cirúrgico com 01 unidade de avental e 01 toalha de mão 
(com segunda embalagem) 

 
Instrução de Uso: 

 
Indicação de uso: Indicado para cirurgias, em que há proteção física e bacteriológica por parte 
do usuário e paciente. 
Modo de Uso: 1 – Abra a embalagem primaria do avental, colocando sobre a mesa. 
2 – Abra o invólucro (cobertura de mesa) sobre a mesa de forma a expor a toalha de mão. 
3 – Realize a lavagem das mãos. 
4 – Seque as mãos de forma asséptica (dos dedos para o braço) com a toalha de mão 
absorvente. Descartar a toalha de mão absorvente em lixo apropriado. 
5 – Posicionar as mãos dentro das mangas do avental (ele estará dobrado de forma asséptica) 
ainda sobre a mesa, com as mãos encaixadas trazer o avental nas alturas dos ombros.  
6- Forçar a entrada das mãos na abertura das mangas de forma em que o avental abra. Não 
encostar em nenhum objeto e não encostar o avental no chão. 
7 – Um auxiliar deve realizar o fechamento do avental, puxando pela lapela até ajuste das 
mangas e ombros. O mesmo deve acionar o velcro e em seguida fechar com um laço as fitas 
traseiras. 
8 – Colocar luvas estéreis de forma asséptica, de forma que cubra o punho de malha com as 
luvas. 
9 – Para o fechamento final frontal, o tag que está posicionado na frente com duas fitas será 
retirado. A fita do lado esquerdo, o profissional que está usando o avental deve retirá-la. Para 
liberar a outra fita, entregue o tag para o seu auxiliar que estará posicionado a sua esquerda, 
proceder um giro para a direita. Segurar a ponta da fita em que está presa o tag, o auxiliar deve 
puxar o tag e o profissional deve, com as duas pontas das fitas, proceder um laço. 
Condições de Armazenamento / Transporte: Armazenar / Transportar o produto na 
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. Não re-esterilizar. 
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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 81325540007 

 

 


