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INSTRUÇÕES DE USO 

 

PROPÉ DESCARTÁVEL TNT LMS 

 

NOTA IMPORTANTE: 

O número da revisão das Instruções de Uso indicado no rótulo do produto deve ser o mesmo deste 
documento, bem como o número da Notificação ANVISA.  

Caso deseje obter as Instruções de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato 
com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone (41) 3403-4206 ou pelo e-mail: 
contato@lmsbiomedical.com.br  

Visite o nosso site para conhecer os nossos produtos: https://www.lmsbiomedical.com.br 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO: 

Nome técnico: Vestimenta hospitalar. 

O Propé Descartável TNT LMS é utilizado como vestimenta para uso odonto médico hospitalar com a finalidade 
de cobertura dos sapatos e evitar o desprendimento de sujidades em áreas especiais e restritas, que tenham 
essa necessidade (por exemplo, em hospitais: hemodiálise, hemodinâmica, centro cirúrgico, centro obstétrico, 
central de material e esterilização, expurgo ou outros setores preconizados pela CCIH do hospital). 

Estão disponíveis em diversas cores, tamanho único e nas gramaturas 20 a 100g/m2 mediante consulta. 

 

INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:  

Proteção e preservação da saúde de pacientes e profissionais de saúde. 

 

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:  

Condições de Uso: Não reutilizar este produto. Produto de uso único e descartável após o uso. Produto de 
reprocessamento proibido. Não utilize o se a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida. 

Cuidados no Armazenamento e Transporte: Armazenar e transportar este produto em local limpo, seco, 
arejado e protegido da luz solar, vapores químicos e umidade. Temperatura de armazenamento entre 4 e 
32°C. 

 

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: 

Embalagem plástica com 100 unidades. 

 

Modelos Comerciais: 

Dimensões: Tamanho Único 

Gramaturas: 20 a 100g/m2. 
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Composição: 

Material prima principal: TNT (Tecido Não Tecido) - 100%PP, Laminado, Bilaminado, Trilaminado, SMS, SSMMS 

Matérias primas secundárias: Elástico e linha de algodão ou poliéster. 

 

MODO DE USAR:  

1: Retirar o propé da embalagem; 

2: Calçar os pés (com ou sem sapato) antes de entrar na área que necessita deste EPI; 

3: Conferir se a sola do sapato está totalmente protegida; 

4: Após o término do procedimento, esse produto deverá ser descartado. 

 

Validade: 3 anos após a fabricação.  

Lote e Data de Fabricação: Vide embalagem. 

NÃO ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTÁVEL APÓS O USO. PRODUTO DE REPROCESSAMENTO 
PROIBIDO. 

 

Fabricado por:  

LMS Biomedical Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.  

Rua Mandaguaçu, nº 534, Loja C, Emiliano Perneta, Pinhais/PR, CEP: 83.324-430  

SAC (41) 3403-4206 – contato@lmsbiomedical.com.br  

CNPJ: 19.281.319/0001-60 – Indústria Brasileira  

Resp. Técnica: Fernanda Caroline Félix – CRO/PR 30.602 

Notificação ANVISA nº: 81203130002 
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