
 

INSTRUÇÃO DE USO 
CALÇA PARA EXAMES 

RMS 81263810013 

Uso Único 

 

 G-Flex América Latina Ind.Prod.Man.Ltda | Rua Marquês do Herval, 189 – Centro – Espirito Santo do Pinhal/SP 
 Telefone: +55 (0) 19. 3661-6831 | E-mail: production@g-flex.com | Website: www.g-flexamerica.com 
             

Formulário Original: IFU-Calça para Exames Data de Aprovação: 08/05/20 Data de Criação:  07/05/20 

Nome Atual: IFU-Calça para Exames Data de Revisão: 08/05/20 Página: 1 de 1 

    Versão:  01 

Este documento é controlado somente em sua forma eletrônica pelo departamento da Qualidade. Cópias impressas estão sob a responsabilidade do usuário. 

 

 

Uso pretendido 

 A Calça para Exames é utilizada pelo paciente para a cobertura das 
partes íntimas durante a realização de exames, reduzindo a exposição 
do paciente. 

 

Descrição do Produto 

A calça para exames trata-se de um produto descartável, constituído de 
material não tecido e de peso leve, projetado para dar maior conforto ao 
paciente durante o exame. 

 
Referência Descrição Comprimento 

(cm) 
Largura 

(cm) 
Diâmetro 

Cintura (cm) 
U700100 Calça para 

Exames - Curta 
58 70 45 

U700000 Calça para 
Exames - Longa 

120 70 45 

 

 
Orientações para antes do primeiro uso  

Leia cuidadosamente e siga todas as instruções operacionais, de 
segurança e avisos antes do primeiro uso do produto.  

 Ao retirar o produto da embalagem, o usuário deve vistoriá-lo para 
conferir se está completo, se não apresenta defeito e se é condizente com 
a descrição da etiqueta. Caso sejam observadas quaisquer 
irregularidades, o produto deve ser devolvido imediatamente ao 
fornecedor, para análise.  
 

Manuseio e operação 

 A calça é produzida em tamanho único, com cordão de ajuste na 
cintura, possibilitando o uso à diferentes tipos de pacientes. Há uma 
abertura na parte posterior da calça, que é fechada com um botão de 
pressão de fácil manuseio pelo paciente e pelo médico no momento do 
exame.  

 Este produto não é apropriado para outra finalidade que não as aqui 
previstas.  

 

Procedimento 

Após abrir a embalagem, verificar o fechamento do botão da calça 
descartável e vesti-la, sem as roupas íntimas, com o lado da abertura 
para a região do exame. Em seguida, ajustar o tamanho da cintura da 
calça puxando o cordão e sem apertar excessivamente, mantendo-se 
confortável. Dar um nó para manter o ajuste preso.  

 

Armazenamento 
 

    Verificar o prazo de validade do produto antes do uso. 

Não coloque nenhum objeto sobre o produto ou sua embalagem! 

Não coloque os produtos perto de produtos químicos agressivos!  

 
Não exponha os instrumentos à luz solar direta ou indireta, nem a 
outros raios ultravioletas!  
 
Mantenha em local seco e arejado. 
 
 

Não serão aceitas reclamações se os instrumentos 
tiverem sido armazenados de forma inadequada. 
 

Advertências: 

• Não aplicar força excessiva para abrir o botão, pois poderá danificar 
o produto.  

• Trabalhe delicadamente.  

• Não trabalhe com produtos defeituosos  

 

Limpeza e esterilização  

 Este dispositivo foi concebido e garantido para uso único! 

  

 

Risco em caso de reutilização 

Esses produtos destinam-se exclusivamente à uso único. A G-Flex 
isenta-se de toda e qualquer responsabilidade em caso de reutilização. A 
reutilização de um produto de uso único pode representar riscos para a 
segurança do usuário, equipamento ou do paciente, devido a possível 
contaminação não controlada e/ou falta de confiabilidade no desempenho 
do produto.  

 

Descarte 

Após a utilização, o material pode ter um risco biológico potencial, 

sendo proibido o descarte em lixo comum. O descarte deve ser feito em lixo 

hospitalar ou conforme legislação local.  

 

Reparos e reclamações  

Para proteger a saúde de seus funcionários, somente serão aceitos 
produtos desinfetados ou esterilizados para análise ou reparos. A data e a 
validade da desinfecção ou esterilização devem estar sempre indicadas no 
lado externo da embalagem. Se esta exigência não for atendida, os 
produtos serão devolvidos ao remetente sem análise ou reparo. 

 

Base legal 

Aplicar-se à a Legislação Brasileira. 

 

Suporte ao produto 

Em caso de dúvidas ou dificuldades relativas aos nossos produtos, entre 
em contato com seu distribuidor local ou diretamente com a G-FLEX em 
horário comercial. 

Horários disponíveis: Segunda a sexta-feira, 8h00 às 17h48 (Brasília).  
 
 
 
  

 
Número do catálogo 

 

 
Atenção 
 

 
Consulte as instruções de uso 

 
Não estéril 

 
Lote 

 
Não reutilize 

 
Data de fabricação 

 
Proteja da luz solar 

 
Usar antes de 

 
Mantenha seco 

 
 

Fabricante 
 

Quantidade por caixa 
 

 

Não usar se a embalagem 
estiver danificada 

 
 
 

 
 
 

mailto:sales@g-?ex.com
http://www.g-flexamerica.com/

