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Leia as instruções a seguir com atenção e guarde. Essas instruções foram arquivadas com: 
o organismo de certificação n ° 2895 por SHIRLEY Testing & Certification DUBLIN IRL   
cumpre as disposições do Regulamento da UE 2016/425 e, se for caso disso, com a norma nacional que aplica a norma harmonizada. 
NORMAS DE REFERÊNCIA: EU 2016/425 para Equipamento de Proteção Individual. 
• IEC PADRÃO 61331-1: 2014  
• IEC PADRÃO 61331-3 : 2014 CATEGORIA III 
• EN PADRÃO 13402-3  
• EN PADRÃO ISO 13688: 2022 
 
USO : Vestuário com características radioprotetoras contra radiação externa de raios X para uso diagnóstico. As peças de vestuário 
podem ser combinadas, dependendo das necessidades específicas, por exemplo, avental mais gola ou corpete mais saia, etc. 
As roupas atendem aos recursos de segurança previstos na norma específica sobre roupas de proteção contra irradiação externa IEC 
61331-3: 2014 e a regra geral, regulamento da UE 2016/425 
O nível de proteção da roupa anti-X deve ser decidido por recomendação do médico especialista, com base nas necessidades clínicas 
e de diagnóstico, dependendo do órgão a ser irradiado pela avaliação de fatores técnicos, clínicos e de carga de trabalho: 
- tempo de exposição 
- alimentação por sonda (miliamperes e quilovolts) 
- número de pratos fabricados por dia 
- distância entre o tubo e o órgão a ser irradiado. 
 

TIPO: roupas e acessórios para operador e paciente. 
 
LIMITES DE EMPREGO : NÃO é adequado para riscos de incêndio; química; frio e todos os não mencionados nesta nota. 
 
AVISOS : Os recursos de segurança indicados serão respeitados apenas se o dispositivo estiver corretamente desgastado, conectado 
e em perfeitas condições. Nenhuma responsabilidade é aceita por quaisquer danos ou consequências resultantes do uso inadequado. 
Antes de cada uso, faça uma inspeção visual para garantir que o dispositivo esteja em perfeitas condições, intacto e limpo. Se o 
dispositivo não estiver intacto (pontos, quebras ou furos, etc.), continue com a sua substituição. O dispositivo deve ser usado por pessoal 
qualificado: médicos, veterinários, radiologistas, enfermeiros, profissionais de saúde. O dispositivo do paciente deve ser usado sob a 
supervisão de pessoal qualificado. 
 
ARMAZENAMENTO - ELIMINAÇÃO: Mantenha a roupa pendurada em um cabide ou na embalagem original em local fresco e seco, 
longe da luz solar direta e de fontes de calor. Quando a peça é inutilizável devido a obsolescência, lacerações ou qualquer outra coisa, 
não deve ser dispersa no ambiente, mas entregue a empresas de descarte especial. 
Nós descartamos nosso EPI obsoleto sem encargos, os custos de transporte serão suportados pelo remetente. 
 
TAMANHOS:  De acordo com a norma IEC 61331-3: 2014, os vestidos, casacos e saias da frente devem atingir o comprimento do joelho. 
Se você não encontrar o seu vs. tamanho, vamos fazer o EPI personalizado. 
 
LIMPEZA, DESINFECÇÃO E POSSÍVEL ESTERILIZAÇÃO:  Para uma limpeza comum da roupa, use um pano úmido com sabão neutro. 
De acordo com as “PRECAUÇÕES PADRÃO” do Atlanta Center Disease Control, é necessário usar o dispositivo de proteção anti-X sob 
o avental de algodão ou TNT, durante procedimentos e / ou atividades para ajudar pacientes onde é provável que seja gerado respingos 
de sangue ou aerossóis e / ou fluidos biológicos. 
Quaisquer manchas de fluidos orgânicos no dispositivo anti-X podem ser desinfetadas com uma solução de hipoclorito de sódio 1: 100. 
É possível esterilizar a roupa anti-X em baixas temperaturas, até 40 ° C com gás plasma de peróxido de hidrogênio.O uso de peróxido 
de hidrogênio permite a esterilização livre de resíduos tóxicos e completamente seguro para o homem e para o meio ambiente. 
 
DURAÇÃO: Após cinco anos a partir da data de produção, verifique a peça com um teste radiográfico. 
  
GARANTIA : Dois anos a partir da data de compra, por defeitos de material e fabricação. 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE :  disponível na seguinte conexão à Internet  
https://www.nelsonxray.com/cert/DECLARATION-OF-CONFORMITY-NELSON-Oct-2019.pdf  
 
SIGNIFICADO DA MARCAÇÃO CE: A aposição da marcação CE significa a conformidade com os requisitos essenciais de saúde e 
segurança estabelecidos no anexo II do Regulamento Europeu 425, de 9 de março de 2016. 
 
IDENTIFICAÇÃO DA MARCAÇÃO: dentro do dispositivo é aplicada uma etiqueta contendo os elementos necessários para a 
identificação da cabeça. Os valores dos níveis de proteção estão indicados na etiqueta de cada peça de vestuário. Da mesma forma: 
lote e data de produção.  
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