


EM QUALQUER  ATIVIDADE OU PROFISSÃO
A SEGURANÇA DEVE SER ENCARADA DE FORMA

SÉRIA E RESPONSÁVEL

EVITE A PROPAGAÇÃO DO COVID-19



BATA VISITANTE
DESCARTÁVEL

Utilizado para proteger os visitantes de uma potencial contaminação num ambiente 
hospitalar.

Nome do fabricante: VIEIRA POCARGIL SA
Endereço: Zona Industrial de S.Martinho do Campo, 4830-102 Povoa Lanhoso
Marca Comercial ou código/Ref.ª: BVTNT30 #SAFE&CARE
N.º lote | Mês | Ano de fabrico:  LOT1 /MAIO 2020
Composição das matérias-primas: TNT 100% POLIPROPILENO HIDROFÓBICO
Identificação do tamanho (criança/adulto): Único

CARACTERÍSTICAS

 TAMANHO: único 
 COR: branco 
 NÃO ESTÉRIL

 
INSTRUÇÕES DE USO
A bata deverá ser manuseada de forma correta.
Seguem instruções recomendadas para o uso correto da bata:

a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, 
antes de colocar a bata.
b) Colocação da bata com a face interna virada para a corpo, e a face externa 
virada para fora.
c) Ajuste da bata ao corpo, tendo em atenção a cobertura dos membros superiores 
e inferiores e o ajuste adequado nas extremidades, fechando todos os sistemas de 
ajuste.
d) A remoção da bata deve ser feita de forma a não tocar no corpo virando a bata 
do avesso.
e) A bata deve ser descartada para um contentor de resíduos hospitalares adequa-
dos.
f) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamen-
to da bata.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
Os produtos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado e 
resguardadas de potencial contaminação.
Em caso de defeito ou dano não use o produto, substitua por outro.

LIMITAÇÕES AO USO
O produto é de utilização única pelo que deve ser marcado com a frase de aviso: 
“NÃO REUTILIZAR”
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geral@safeandcare.pt

Rua do Parque Industrial nº366

4830-103 Campos PVL

PORTUGAL

T: (351) 253 639 280

FAX: (351) 253 632 600


