
Instruções de Uso

ALGODÃO 
ROLETE



ALGODÃO ROLETE ALLPRIME
Algodão

Produto não estéril de uso único – reprocessamento proibi-
do.

Apresentação Comercial:
O Algodão Rolete AllPrime apresenta-se acondicionado em 
embalagem primária de polietileno, contendo 100 unidades das 
seguintes versões comerciais:
- Algodão Rolete nº 1 (8 x 38 mm) – 0,4 g;
- Algodão Rolete nº 2 (10 x 38 mm) – 0,5 g;
- Algodão Rolete nº 3 (12 x 38 mm) – 0,8 g.
A embalagem secundária corresponde a caixas de papelão.

Indicações de Uso:
Os rolos de algodão são utilizados na absorção da saliva, fluidos e 
sangue durante o tratamento dentário.

Uso odontológico:
O produto deverá ser utilizado pelo profissional, diretamente na boca 
dos pacientes com auxílio de pinças odontológicas ou com o auxílio 
das mãos, fornecendo um adequado espaço entre a bochecha e o 
maxilar durante o procedimento bucal.

Modo de Uso:
- Lavar as mãos de forma asséptica e calçar luvas de procedimento  
 ou cirúrgicas;
- Abrir o pacote de algodão rolete;
- Utilizar para absorção de líquidos ou secreções.
- Efetuar descarte em local apropriado, seguindo o programa de  
 gerenciamento de risco.



Tabela de Modelos:

Composição:
100% algodão hidrófilo



Condições de Armazenamento e transporte:
As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e 
transportadas em faixa de temperatura de 4 a 40ºC, evitando-se 
a exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é 
garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras.

Condições de Manipulação:
As embalagens devem ser manipuladas de forma que não haja 
nenhum tipo de avaria, visando manter-se a sua integridade.

Advertências:
O fabricante recomenda uso único.

Precauções:
Conservar em local limpo, seco e ao abrigo da luz. A validade do 
produto esta assegurada, uma vez que, não havendo a embalagem 
sofrido nenhuma alteração e seguindo as condições recomendadas 
de armazenagem, transporte e manipulação.
Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas 
contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste 
produto.

Uso exclusivo odontológico.

Validade:
05 anos

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto 
e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao 
consumidor (SAC) em 0800 702 0227



Fabricado por:

A.R. Medicom Inc. Ltd
290 Xiangche Road Songjiang District, Shangai 201611.
China
Medicom Asia-Pacific Hokdings Ltd
Nº 11, Seção 2, Rua Ligon 1st, Município Wujie, Yilan County 26841
Taiwan
http://www.medicom.com 

Importado por:
Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A. 
CNPJ: 13.612.214/0001-60
Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 -  Galpão 04
88104-785 São José – SC, Brasil
Cadastro ANVISA Nº 80801630007
Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183
SAC: 0800 701 6870

Distribuído no Brasil por:
Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. 
CNPJ: 14.190.675/0002-36
Avenida das Indústrias Antonio Conrado de Oliveira, n.90 
Distrito Industrial
37.655-000 – Itapeva – MG, Brasil
SAC: 0800 727 7565


