
ARRASTADEIRAS E URINÓIS MASCULINOS

Para a recolha de fluidos biológicos humanos (fezes e urina). Limpar e desinfetar antes de usar. Sem esterilização.
O produto não é fabricado com látex de borracha natural ou borracha natural seca. Produto sanitário.

Finalidade prevista:
A arrastadeira tem a finalidade de recolher a urina e/ou fezes em doentes acamados ou com mobilidade reduzida. 
O urinol masculino tem a finalidade de recolher a urina em doentes do sexo masculino acamados. Tanto a arrasta-
deira como o urinol se destinam a uso hospitalar e/ou domiciliário.

Precauções gerais:
1. Não adequado para qualquer outra aplicação que não seja o seu uso previsto. 
2. O uso da arrastadeira e do urinol masculino não apresenta nenhuma dificuldade para os utilizadores previstos. 
3. Em caso de rutura da embalagem, não utilizar a arrastadeira ou o urinol masculino.
4. Limpar com detergente e desinfetar com lixívia ou outros desinfetantes, antes de cada utilização. A arrastadeira e o 
urinol são adequados para uso em máquinas de lavar desinfetadoras e para esterilização em autoclave.
5. A vida útil é determinada pelo desgaste e deterioração devidos ao uso. Descartar quando forem detetadas mudanças 
de cor, asperezas, deformações, etc. 
6. Armazenar afastado de fontes de calor.
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Glossário de símbolos:

No caso de um incidente grave* relacionado com o produto, notifique a Deltalab, S.L. bem como a autoridade competente 
do Estado em que o usuário está estabelecido. *Entende-se por “incidente grave” aquele que acarreta a morte ou grave 
deterioração da saúde do doente ou usuario ou uma grave ameaça à saúde pública.
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Não utilizar se a embalagem 
estiver danificada

Numero di catalogo Código de lote Prazo de validade

Fabricante

Consulte-se as instruções de uso na página web www.deltalab.es ou no link http://bit.ly/eifus

Produto Sanitário Marcação CEQuantidade

Mantenha-o fora 
da luz do sol
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