
ESCOVILHÃO CERVICAL

Produto de uso único. A reutilização deste produto pode causar infecções.

É utilizado para a recolha de amostras endocervicais destinadas a estudos de laboratório (citológicos, anatomopatológicos, microbiológicos etc.) 
A forma e a textura da cabeça permitem colher uma quantidade de amostra suficiente caso se tenha que realizar-se mais que uma prova. Produto 
destinado a facilitar a recolha de amostras cervicais por profissionais de saúde especializados nas condições de higiene apropriadas. Não deve ser 
utilizado em caso de gravidez. Apresentação em massa.

O escovilhão é destinado a ser utilizado em ambientes clínico-hospitalares. O uso do escovilhão não apresenta nenhuma dificuldade para os 
utilizadores previstos. Não está apta a qualquer outra aplicação que não seja o uso previsto. Não utilizar caso a embalagem esteja danificada. 
Não usar se houver sujidade no escovilhão. 

Descarte o produto caso este esteja partido ou incompleto. Não se deve exercer uma pressão forte durante a utilização, visto que o escovilhão 
poderia partir-se (pouco provável, pois é necessária uma força considerável para o escovilhão partir). Em caso de quebra, descartar imediatamen-
te. Os escovilhões não necessitam de condições especiais de conservação. 

Devido ao uso previsto do produto, os destinatários pertencem ao sector da saúde e dispõem de contentores de resíduos biológicos onde se 
deve descartar o produto utilizado, e gerido como lixo biológico. Os escovilhões, uma vez usados, devem ser descontaminados ou tratados como 
resíduos hospitalares contaminados. É da responsabilidade de cada laboratório manipular, tratar e eliminar os resíduos de acordo com as regula-
mentações. Os escovilhões não utilizados podem-se considerar produtos não perigosos e podem eliminar-se segundo esse critério.
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Consultar as instruções de utilização no website
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Marcação CE

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.


