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Dados do Fabricante: 
Razão Social: HNDESC Comercio E Confecção de Produtos Hospitalares Ltda. 
Nome Fantasia: HNDESC | CNPJ: 10.235.337/0001-31 

Nome do Produto: Propé Descartável HNDESC 

Informações Geral: 

Propé (Sapatilha) sanfonado descartável, confeccionado em TNT (Tecido Não Tecido), 
ajustável com elástico embutido tamanho único, com ajuste ao calçar. 
 
Propé (Costurado) é confeccionada em (TNT), 100% polipropileno, seu elástico é costurado 
manualmente através de máquinas overlock. 
 
Propé antiderrapante confeccionado em TNT  

Indicação de Uso: 

Os Propés (Sapatilhas), foram projetadas para proteção dos calçados dos profissionais que 
atuam em áreas hospitalares, odontológica, clínicas de estéticas laboratoriais, indústrias: 
farmacêuticas, químicas e alimentícias, bem como para proteção do ambiente de trabalho 
durante a realização de procedimentos em geral. 

Precauções, Restrições e 
Advertências: 

Não molhar; 
Produto de uso único, não reutilizável. 
Descartar após o uso conforme NR vigente;  
Não utilizar caso a embalagem esteja aberta;  
Lote e validade no rótulo da embalagem. 

Características do Produto: 

São descartáveis, garante resistência à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactéria, 
elevada inércia química, leveza; não estéril, atóxica, não absorve líquidos (como água, 
corantes, sangue, etc.…) e apresenta impermeabilidade de 80%. 
 
São armazenados dentro de sacos plásticos e lacrados para evitar contaminação. 

Gramatura: 
08gr | 10gr | 12gr | 14gr| 15gr | | 16gr | 18gr | 20gr | 25gr | 30gr | 35gr | 40gr | 45gr | 50gr | 55gr | 
60gr | 65gr | 70gr 

Dimensões  
(Em Centímetro): 

 

 

Tamanhos  
Padrão: 

Tamanho Único. 

Cores: 
Azul Claro | Azul Escuro | Azul Royal | Rosa | Branco | Verde | Preto | Vermelho | Roxo | Lilás | 
Amarelo | Cinza | Laranja 

Validade: 3 anos 

Modo de Uso: Utilizar o Propé (Sapatilha), por cima do calçado. 

Armazenamento e Transporte 

O material deve ser armazenado em paletes de plásticos ou prateleiras, transportado em 
sacos plásticos ou em caixas de papelão e em veículo fechado. 
 
Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries. 

Forma de Apresentação: 
Embalado em pacote com 100 unidades (50 pares), garantindo a integridade do produto em 
saco plástico (embalagem primária), devidamente identificado, sendo posteriormente 
acondicionado em caixa de papelão ou fardos plásticos (embalagem secundária). 

Esterilização: ☐ Sim   ☒ Não 

Tipo de Embalagem: ☒ Plástica   ☐ Caixa   ☐ Papel Grau Cirúrgico 
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IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO 

Propé (Sapatilha) Sanfonado 

 
 

Propé (Sapatilha) Antiderrapante Propé (Sapatilha) Costurado 

 

 

 

 


