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Produto BOLSA COLETORA LAPSAC 

Modelo do Produto Médico J-LS-050200; J-LS-050201; J-LS-050202; J-LS-060401;  
J-LS-080500; J-LS-081000 

Nome Técnico BOLSAS COLETORAS 

Notificação 10330719011 

Classificação de Risco II – MEDIO RISCO 

Vencimento do Registro VIGENTE 

 

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 

 

A Bolsa Coletora Lapsac é fornecida esterilizada por gás óxido de etileno em embalagens de 

fácil abertura.  Após a remoção da embalagem, inspecione o produto para garantir que nenhum 

dano ocorreu. 

Embalagem primária: Bolsa envoltória 

Frente do material: Polietileno/Poliéster 
Costas do material: Tyvek® 

Embalagem secundária: caixa de papelão     

  

Composição: 

Componente  Material 

Bolsa Nylon 

Revestimento Interno Poliuretano 

Cordão de Fixação Polipropileno 
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INDICAÇÃO DE USO 

    A Bolsa Coletora LapSac é utilizada para isolar  tecido durante ou antes da remoção 

cirúrgica. 

INSTRUÇÕES DE USO 

I. Utilizando de técnica asséptica, insira a Bolsa Coletora Lapsac na cavidade abdominal. 

II. Coloque o tecido a ser removido do corpo, no interior da bolsa. 

III. Feche a bolsa com cuidado utilizando o cordão de fixação. Não use força excessiva, o 

cordão pode arrebentar e a bolsa rasgar. 

IV. Retire a Bolsa Coletora Lapsac do corpo com cuidado para não derramar seu conteúdo. 

 

ADVERTÊNCIAS 

• A Bolsa Coletora Lapsac não deve ser utilizada com instrumentos cirúrgicos afiados 

cortantes. 

• Deve se ter cuidado para não danificar, perfurar ou rasgar a bolsa. 

• Proceder com cuidado ao remover tecidos potencialmente malignos ou perigosos para 

evitar a contaminação do tecido circundante. 

• “PROIBIDO REPROCESSAR” 

 

PRECAUÇÕES 

• Os produtos são restritos para profissionais da área médica.  

CONTRAINDICAÇÕES 

• Não utilize com morceladores elétricos. 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco. Evite exposições 

prolongadas à luz.   

Garanta que os produtos sejam manuseados e armazenados adequadamente para preservar 

a sua conformidade durante o processamento interno e a entrega no destino pretendido. Ao 

empilhar um produto, o pessoal deve garantir que o mesmo esteja seguro e feito de maneira a 

minimizar o movimento do produto durante o transporte. 
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PRAZO DE VALIDADE 

O produto possui prazo de validade de 3 anos. 

 

ATENÇÃO: Observe a correlação da versão das instruções de uso indicada com o produto 

adquirido. A versão do documento está disponibilizada no rótulo do produto e no cabeçalho 

deste documento. As instruções de uso do produto no formato impresso, podem ser 

solicitadas sem custo adicional, inclusive de envio, através do e-mail 

qualidade@handle.com.br. 

 

DADOS COMPLEMENTARES: 

Importado/Distribuído por: Handle Comércio de Equipamentos Médicos S.A.   

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Av. Sta. Luzia, 801 /Jd. Sumaré 

Ribeirão Preto – SP /CEP: 14025-090 / 

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br 

www.handle.com.br 

 

Responsável Técnica: 

Danielle Regina Roque Pita 

CRF-SP 39.590 

 

Fabricante: 

Cook Incorporated 

750 Daniels Way Bloomington, IN 47404 EUA 

 


