
 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 

TOUCA DESCARTÁVEL TALGE 

Razão social e endereço do fabricante e do importador 

Importador: 

TALGE DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA. 

Rua Biguaçu n° 15 – sala A – Bairro: Dos Municipios – Balneário Camboriú – Santa Catarina 

BRASIL  - Cep: 88337-450 

CNPJ  07.439.329/0001-00 

  

Fabricante:  

WUHAN RAINBOW PROTECTIVE PRODUCTS CO. LTD 

Room 18E, Building B, Zhongjian Plaza, No. 2-6hongnan Road, Wuchang District, Wuhan 

City,  

Hubei Province , China. 

 

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 

(47) 3346-2072 

 

 

1. Apresentação: 

 100 (cem ) unidades de Touca Descartável TALGE em caixa de papelão 

ou embalagens plásticas como embalagem primária. 

 E caixas de papelão como embalagem secundária. 

 

2. PRODUTO NÃO ESTÉRIL 

 

3. Lote 

 

 

4. Data de Fabricação :                                   Prazo de Validade: 



 
5.Produto Médico de Uso Único . Destruir após o uso. 

6.Condições de Armazenamento: 

Estocar em local fresco e seco à temperatura ambiente. Proteger de exposição direta 

ao Sol ou luz fluorescente. 

7. Descrição e Composição: 

       A Touca Descartável TALGE como seu próprio nome indica , é uma touca 

fabricada em “tecido não tecido” (T.N.T) que é formado por fibras de polipropileno . 

Tem nas suas bordas um elástico formado por poliéster e poliamida. 

Adapta-se perfeitamente à cabeça do usuário pelo ajuste do elástico de modo 

confortável . 

 

    8.Finalidade:  

       Proteger a cabeça do trabalhador e evitar a queda de cabelos nos produtos. 

  

 INSTRUÇÃO DE USO:  

 

 Retirar a touca de sua embalagem ;  

 Colocar a touca na cabeça a começando a partir da testa para a base da nuca 

.  

 Adaptar na cabeça de modo confortável.  

 Sempre que a touca se molhar , trocar por outra.  

 Após o uso, descartar em local apropriado para materiais potencialmente 

contaminados.  

 

 

9.   PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:  

 

 Não re-utilize o produto Touca Descartável TALGE.  

 

 Se durante o procedimento , a touca se molhar ou se contaminar por algum 

tipo de respingo , trocar imediatamente por uma nova. 

 

Descarte 

Após o uso , descartar em local apropriado para materiais potencialmente 

contaminados. 

 

Estocagem 

Estocar em local fresco e seco à temperatura ambiente. 

 

10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:  

 

        Cuidados especiais no armazenamento e transporte: 

  

 Armazenar e transportar em temperatura ambiente;  



 
 Armazene o produto em local limpo, seco, fresco, protegido da exposição 

direta da luz solar.  

       

11. Nome do Responsável Técnico legalmente habilitado para a função: 

             Dra Mariane Teixeira Ramalho – CRF-SC: 12427 

12. Cadastro do Produto perante ANVISA: 806054190002 

13. Desempenho previsto nos Requisitos Gerais da regulamentação da ANVISA que 

dispõe sobre os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos Médicos, 

bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. 

 

A TOUCA DESCARTÁVEL TALGE   é um produto classificado como médico-hospitalar 

extremamente simples, de amplo uso em unidades de saúde, hospitais, clínicas, 

consultórios dentários e médicos, laboratórios de manipulação, indústrias químicas, 

indústrias farmacêuticas, indústrias alimentícias e outros estabelecimentos que 

exijam o seu uso, protegendo o ambiente de contaminações externas. 

 

 

 

 

__________________________                             _____________________ 

Dra Mariane Teixeira Ramalho                                  Antonio Gil Moraes Filho 

Farmacêutica Responsável                                       Representante legal    

CRF-SC : 12427 

 

 

   

 


