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Três níveis de absorção disponíveis 

Branca - nível médio de absorção de fluido, taxa de absorção de 14x o seu peso seco  

Verde - nível baixo de absorção de fluido, taxa de absorção de 11x o seu peso seco 

 

Uso Pretendido 

Usado para ajudar a manter os pisos no ambiente de saúde limpos, secos e antiderrapantes, 

especialmente durante procedimentos intensos de fluido. 

 
Características Principais 

• Absorve irrigantes, sangue e fluidos corporais por meio de propriedades exclusivas de 

capilaridade, absorção e retenção de fluidos, enquanto se adapta a superfícies irregulares do 

piso sem enrugar; 

• Design novo e aprimorado para absorção e capilaridade superiores; 

• Disponível com e sem suporte de barreira contra fluidos; 

• Ajuda a diminuir o tempo de rotação da sala de cirurgia devido a absorção e retenção rápida 

do fluido no chão; 

• Projetado para ajudar a manter a equipe de saúde segura, reduzindo a chance de escorregões 

e quedas devido ao piso molhado; 

• Ajuda a reduzir a exposição da equipe a resíduos infecciosos; 

• Ajuda a eliminar a reutilização de cobertores e toalhas nos pacientes; 

• Está em conformidade com o plano de controle de exposição obrigatório da OSHA 

(Administração de Segurança e Saúde Ocupacional) para o local de trabalho, reduzindo a 

probabilidade de exposição do funcionário a patógenos transmitidos pelo sangue; 

• Fabricado com um mínimo de 60% de material reciclado pré-consumo; 

• Não estéril, destinado para uso único, e não feito com látex de borracha natural. 
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Ajudando a manter os pisos do ambiente de saúde limpos, secos e antiderrapantes, 
especialmente durante procedimentos com fluidos intensos. 
 
Branca, Nível médio de Fluido 

Especificações Técnicas 

Ref. Descrição Tamanho Qtd/caixa 

83630 
Manta Absorvente de Piso, Branca, sem suporte 

de barreira contra fluidos 

(71,12 x 101,6) 

cm 
30 

 

Verde Baixo Nível de Fluido 

Especificações Técnicas 

Ref. Descrição Tamanho Qtd/caixa 

83072 
Manta Absorvente de Piso, Verde, com suporte 

de barreira contra fluidos 

(71,12 x 182,88) 

cm 
30 

 
 
Isento registro Anvisa 
 
SAC:  

(11) 5539-7557  

sac@memcirurgica.com.br  

 


