FL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMO O PRODUTO DEVE SER UTILIZADO?
Abra a embalagem externa;
Retire o lacre em amarelo escrito puxe, com cuidado para
não danificar o saco;
Desdobre a embalagem e abra o zíper de segurança
localizado próximo ao bocal.
Aproxime a boca ou parte intima até contato do bocal
com a pele.
Após o uso lacre o zíper e descarte em local apropriado.

QUEM PODE UTILIZAR?
Homens e Mulheres independentes de faixa etária e condição física. No caso infantil e de deficientes que não
possuam autonomia de segurar a embalagem, indicamos que o mesmo seja utilizado acompanhado de um
responsável.
Aconselhamos que o mesmo seja utilizado em discrição para evitar atentado ao pudor e constrangimento ao usuário
e/ou dos demais.
QUANDO UTILIZADO PARA O VÔMITO O BOCAL É PEQUENO?
Não. O bocal foi desenvolvido com o objetivo da pessoa que esta utilizando não visualizar o que esta sendo
eliminado. No caso do vômito esta estratégia determina uma diminuição do enjôo pelo simples fato da pessoa não
visualizar e nem sentir o odor do que esta sendo eliminado. Muitos locais e pessoas atualmente utilizam saco
plástico, recipientes e comadre, no qual o usuário coloca a cabeça toda dentro do mesmo, o que ocasiona respingos
e a sensação de desconforto ainda maior devido a aparência e odor.
COMO O TOALET DESCARTÁVEL PODERÁ AUXILIAR NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA?
- A incontinência urinária é a perda incontrolável da urina, sendo assim o paciente necessita de uma solução para
evitar o desconforto de toda hora se deslocar até um banheiro ou o constrangimento de urinar na própria roupa. O
Toalet Descartável pode ser transportado para todos os lugares de forma que a utilização se torna mais confortável
e segura. Em alguns casos é necessária a utilização juntamente com sonda externa.
Os dois produtos poderão ser utilizados com o objetivo de facilitar e gerar conforto aos pacientes com problemas
urinários ou mesmo aos cadeirantes ou acamados. O paciente que estiver com dreno interno o funcionamento é o
mesmo.
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QUAL É A FINALIDADE DO SUPORTE?
O suporte normalmente é disponibilizado para hospitais e lojas especializadas o qual serve para
fixar o Toalet Descartável ao leito do paciente, na cadeira de rodas ou mesmo na calça do
paciente, facilitando a utilização. Pode ser utilizado em conjunto com as sondas internas ou
externas. Material desenvolvido para suportar a utilização do produto até sua capacidade
máxima.
COMO O PRODUTO PODE SER UTILIZADO POR UM CADEIRANTE?
O Toalet Descartável deve ser utilizado devido à falta de banheiros adaptados e maior flexibilidade de utilização em
diferentes ambientes ou quando o mesmo estiver acoplado a sonda para incontinência urinária, evitando a
emanação de odores, barulho do liquido da urina durante o descolamento e fácil substituição e descarte. O mesmo
gera mais autonomia aos pacientes lúcidos e com autonomia nos braços. Os demais devem utilizar com auxilio de
um acompanhante.
O Toalet irá substituir bolsões de urina que frequentemente ocorre vazamento da mesma. Elimina o odor e o
barulho do liquido durante o deslocamento. É descartável e de fácil portabilidade. Leve e discreto. Evita o
constrangimento, pois a urina não fica visível. Não molha o ambiente. Otimiza os custos, além de ser mais higiênico.
ORIENTAÇÕES DE DESCARTE E GRUPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)
GRUPO D
Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser
equiparados aos resíduos domiciliares.
- papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar de
paciente, material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares não
classificados como A1;
- sobras de alimentos e do preparo de alimentos;
- resto alimentar de refeitório;
- resíduos provenientes das áreas administrativas;
- resíduos de varrição, flores, podas e jardins;
- resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.
FONTE: http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=13554
QUAL É A ORIENTAÇÃO NO CASO DE INGESTÃO DO PRODUTO?
O Toalet Descartável é atóxico e derivado de celulose, sendo assim a indicação é beber bastante água para hidratar
o organismo. No caso de algum desconforto favor procurar orientação medica. Laudos técnicos realizados pelo
Instituto Adolfo Lutzs.
QUAL É A ORIENTAÇÃO NO CASO DE CONTATO DO GEL COM OS OLHOS?
O Toalet Descartável é atóxico, sendo assim a indicação é lavar os olhos com água abundante. Não é aconselhável a
utilização de colírios sem indicação medica. Caso a vermelidão permanecer, favor procurar orientação medica.
Laudos técnicos realizados pelo laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
QUAL É A ORIENTAÇÃO NO CASO DE CONTATO DO GEL COM A PELE?
O Toalet Descartável é atóxico, e não gera alergia. A indicação é lavar o locar com água sem nenhum produto
químico. Laudos técnicos realizados pelo Instituto Adolfo Lutzs.
QUAL É A ORIENTAÇÃO NO CASO DE ANIMAIS DESTRUIREM O SACO PLÁSTICO E INGESTIR O GEL?
O Toalet Descartável é atóxico e derivado de celulose, sendo assim a indicação é hidratar o animal e observar as
fezes no caso de ingestão do plástico. Pode gerar vômito logo após a ingestão. Caso não ocorra favor não provocar
a mesma. Se o animal apresentar algum comportamento diferenciado ou desconforto favor procurar orientação
veterinária.
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