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FLOMED 8100 - Isolation Gown - Level 2 - Single Use - 40 gr/m2  

FLOMED 8100 - Bata de Isolamento - Nível 2 - Uso único - 40 gr/m2

KEY FEATURES

•  Class 1 Protection, as de�ned in CPSC 16 CFR Part 1610.
•  ANSI/AAMI PB70 level 2 barrier protection.
•  Side ties eliminate di�culties of tying behind the back.
•  Velcro® closure on the neck provides an adjustable neckline 
for full coverage.
•  They include functional cu�s constructed of a white knitted 
material.
•  Latex-free.
•  Provided non-sterile, should not be used in surgical settings.
•  Single Use.
•  Unisex.
•  Color: Blue.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

•  Proteção Classe 1, conforme de�nido em CPSC 16 CFR Parte 
1610.
• Barreira de proteção de nível 2 ANSI / AAMI PB70.
• Os laços laterais eliminam as di�culdades de fechar pelas 
costas.
• O fecho de Velcro® no pescoço proporciona um decote 
ajustável que permite uma cobertura total na área.
• Incluí punhos funcionais construidos com malha branca.
• Sem látex.
• Não é estéril, não deve ser usado em ambientes cirúrgicos.
• Uso Único.
• Unissexo.
• Cor: Azul.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  Classe 1 - Directiva de Dispositivo Médico 93/42 EEC e 2007/47/EC.
•  EPI Categoria I -  Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  Class 1 - Medical Device Directive 93/42 EEC and 2007/47/EC.
•  PPE Category I - Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.
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ANSI/AAMI PB70:2012 - Level 2
EN ISO 14971:2019
EN ISO 15223-1:2016
EN 13795-1:2019
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TAMANHO

L 68 cm

XL 71 cm

74 cm

127 cm

129 cm

131 cmXXL 

64 cm

65,5 cm

67 cm

COMPRIMENTO 
DA MANGA

LARGURA 
DO PEITO 

SIZE SLEEVE LENGTH

COMPRIMENTO 
DO CORPO

BODY LENGTHCHEST WIDTH 

SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   MATERIALS   |   MATERIAIS

SMMS non woven, 100% Polypropilene
SMMS não-tecido, 100% Polipropileno

Polyester
Poliéster

Polyester
Poliéster

 40 ± 3  g/m2

GOWN FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DA BATA

PESO DO MATERIAL

CUFFS 
PUNHOS

THREAD
TIRA

INTENDED USE  | APLICAÇÃO PREVISTA

•  For use in clinical and laboratory settings.
•  Protection from microorganisms and body �uids transferences in isolation situations with low or minimal risk.
•  Not intended for high risk surgical procedures, or where the risk of contamination is high.

•   Para uso em instalações clínicas e laboratoriais.
•  Proteção contra a transferência de microrganismos e �uídos corporais em situações de isolamento, com risco reduzido 
ou mínimo.
•  Não é projetado para ambientes cirúrgicos de alto risco, ou quando o risco de contaminação é elevado. 

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

ALERTAS

Deve ser selecionado o tamanho apropriado de modo a garantir o movimento na sua utilização, enquanto mantém a 
sua segurança. 
Certi�que-se de que o produto é adequado para a aplicação e montado corretamente. Este nunca deve ser alterado ou 
modi�cado. 
A determinação �nal quanto à adequação destes produtos a uma determinada situação é da responsabilidade do 
empregador. 
As roupas de proteção eletrostáticas (ESD) não devem ser abertas ou removidas enquanto estiverem na presença de 
atmosferas in�amáveis ou explosivas ou durante o manuseamento de substâncias in�amáveis ou explosivas. 
Esta informação está sujeita a revisão a qualquer momento. Se tiver dúvidas, contacte os peritos técnicos. 

WARNINGS

An appropriate size garment should be selected to allow su�cient movement for the task whilst maintaining a 
secure �t.
Make sure that the product is suitable for the application and �tted correctly. Product must never be altered or 
modifed. 
Final determination as to the suitability of these products for a particular situation is the employer’s responsibility. 
Electrostatic Dissipative (ESD) Protective clothing shall not be opened or removed whilst in presence of �ammable 
or explosive atmospheres or while handling �ammable or explosive substances. 
This information is subject to revision at any time. If you have question you may contact technical experts. 

PACKAGING  |  EMBALAMENTO

•  Each product is individually folded and packaged into a bag.

•  Cada produto é individualmente dobrado e empacotado numa embalagem.
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STORAGE & DISPOSAL

• Store in dry, clean conditions in original packaging, away from direct sunlight, sources of high temperature, and 
solvent vapours.
• Expected shelf life is 3 years from the date of manufacture when stored as stated.
• Replace garment if damaged, heavily contaminated or in accordance with local work practice or regulations.
• Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Armazene o produto em condições secas e limpas, na embalagem original, longe da luz solar direta, fontes de alta 
temperatura e vapores de solventes.
• A validade é de 3 anos a partir da data de fabricação, quando armazenado conforme indicado.
• Substitua a roupa caso esteja dani�cada, contaminada ou de acordo com as práticas ou regulamentações locais de 
trabalho.
• Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

Não limpar 
a seco

Não lavar 
a seco

In�amávelUso único Não lavar Não branquear Não passar
 a ferro


