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1.1 - Dados do Produto
1.1.1 - Tipo......................................................................................................................... Avental Manga Longa 
1.1.2 - Marca..................................................................................................................................................NOBRE
1.1.3 - Modelo............................................................................................................................................PREMIUM
1.1.4 - Cód. Barras PCT 10 un..................................................................................................7898125713409	
1.1.5 - Cód. Barras Cx 7 pct...................................................................................................78981257134094	
1.1.6 – Descrição Detalhada do Produto

Largura.................................1.30m
Comprimento.......................1.00m
Gramatura...............................40g
Não Estéril
100% Polipropileno
Gola Redonda
Punhos em elástico
Fechamento através de um par de tiras
Amarras na altura do pescoço e cintura

1.2 - Descritivo do Produto
Embalagem primária (saco plástico) acondicionada de acordo com as normas de embalagem que 
garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Pacotes com 10 unidades. 
Embalagem secundária (caixa de papelão) acondicionada de acordo com as normas de 
embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Caixa com 7 
pacotes. 

1.3 – Uso / Precauções
O Avental descartável Nobre foi projetado para a proteção de pacientes e equipe de saúde 
durante procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais, evitando desta forma a 
contaminação cruzada, com conforto e segurança. Produto de uso único. 
Conservar em local seco, arejado e protegido de variações de temperatura, umidade e sujeira. 
Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e 
seco, à temperatura ambiente. Destruir após o uso. O descarte deve obedecer às normas de lixo 
hospitalar. 
Validade de 5 anos após a data de fabricação. 

1.4 - Disposições gerais
As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas na tabela de Especificações Interna do 
Fabricante em Agosto/2021, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, de acordo com o 
critério interno.
Material – Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Hospitalar Processo no: 
25351.375218/2018-01 
Cadastro na Anvisa noº: 81474190004 Classificação Fiscal: 6210.10.00 

1.5 - Dados do Fabricante

FORTECLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS

CNPJ: 24.355.680/0001-24 IE: 630.022.930.117

FICHA	TÉCNICA	
Avental Manga Longa - Premium


