EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO SOLIDOR®
BOBINA
CONTÉM: 01 Bobina Formato: largura (mm) X comprimento (m)
Finalidade de uso: A Embalagem para Esterilização Solidor® foi projetada especificamente para facilitar
a esterilização de artigos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais e estéticos, resultando num
processo de esterilização eficiente. Produto para esterilização em autoclave vapor úmido ou óxido de
etileno.
Composição: A EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO SOLIDOR®, é composta de:

Papel grau cirúrgico em uma das faces, com filme de polietileno na outra face, com dois
Indicadores químico de exposição ao agente esterilizante:
a) Esterilização por vapor sob pressão:
Indicador na cor azul após ciclo de esterilização completo: preto
b) Esterilização por gás óxido de etileno (ETO):
Indicador na cor rosa: marrom
PRODUTO DE USO ÚNICO - DESTRUIR APÓS O USO - PROIBIDO REPROCESSAR
Instruções de Uso: Faça uma checagem visual do produto, verificando sua integridade;
O operador deve cortar a embalagem de acordo com as dimensões do material a ser esterilizado;
Acondicionar o produto na embalagem, efetuar o fechamento hermético com termo- seladora e
seguir as s e g u i n t e s recomendações:
 Verifique se nenhuma parte do material ficou exposta e se não houve danos na embalagem
após inserir o material;
 Não encostar os instrumentais uns nos outros dentro da embalagem, deixando 2 cm até o
selamento lateral evitando perfurações. Não sobrepor às bandejas uma sobre as outras.
Colocar a embalagem já selada no esterilizador, com a face do papel grau cirúrgico para
cima.
 Realizar o ciclo de esterilização de acordo com protocolo da instituição;
 Certificar se houve a mudança de cor rosa para marrom ou azul para preto (de acordo com o
método de esterilização utilizado) nos indicadores químicos de processos de esterilização
no final do processo;
 Anotar a data de esterilização e conteúdo da embalagem no campo apropriado, tomando
cuidado para não danificar a embalagem;
 O fabricante recomenda que a esterilidade do material, após o ciclo de esterilização, é
garantida por até 6 meses (180 dias), enquanto as embalagens permanecerem íntegras e
conservadas , de acordo com as informações de transporte e armazenagem, descritas
pelo fabricante. Cabe a unidade de saúde definir o prazo, de acordo com suas
necessidades.

Precauções
1 - Antes de utilizar o produto, leia atentamente às instruções de uso;
2 - Fazer uma checagem visual do produto antes de sua utilização;
3 - Seguir as orientações do fabricante do produto;
4 - Sempre manter técnica asséptica durante o manuseio do produto;
5 - Mantenha a embalagem para esterilização armazenada em local limpo, seco, protegido da luz
direta do sol, chuva e vapores químicos.
6 - Manuseie com cuidado, para que não haja rompimento na selagem ou danos na embalagem;
7 - Siga as técnicas adequadas de esterilização e observe sempre o indicador químico que está
presente na lateral da embalagem, que confere a eficácia da esterilização;
8- Seguir as instruções do fabricante do equipamento de esterilização;
9- Antes e após o processo de esterilização, verificar se o envelope está adequadamente lacrado.

Condições para Transporte
Transportar em local limpo, seco, protegido da luz direta do sol, chuva e vapores químicos em
embalagem de embarque; Não pisar e não apoiar peso excessivo sobre a embalagem. (Manter esta
informação) Não transportar juntamente com produtos químicos, líquidos ou produtos que exalem
odor.

Condições de Armazenamento
Armazenar em local limpo, seco, protegido da luz direta do sol, chuva e vapores químicos.
Fabricante:
Anqing Kangmingna Packaging Co., Ltd
Address:Jingshi Road, Anqing Bridge Development Zone, Anqing City, Anhui, China
Importador:
Lamedid Comercial e Serviços Ltda
End.: Av. Gupê 10767 – Gl 20 BL – IV – Jardim - Belval Barueri
CEP: 06422-120- Tel. (11) 4789 5878 – Fax: (11) 4789 3307
Autorização: 102375-8 -e-mail: qualidade@lamedid.com.br
SAC: 0800 665 8007 – Seg à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 exceto domingo e
feriado
Cadastro na ANVISA: 10237580095
Responsável Técnico: Luciana J. Lanzillo - CRF SP: 41067
Instrução de uso disponíveis através do site: www.lamedid.com.br
Nº do Lote: *******************************
Fabricação: --/--/-Validade: --/--/-Prazo de validade: 3 anos
Obs: Validade após esterilização em autoclave a vapor ou ETO: 180 dias.
PRODUTO NÃO ESTÉRIL – USO EXTERNO
Local para código de barras:

