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PAPEL LENÇOL HNDESC 

Registro MS (Ministério da Saúde): 80719720008 Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): 63079010 
 

Documento: Elaborado Por: Data Elaboração: Revisão Nº: Data Revisão: 

FP-HNDESC-08 SGQ 15/10/2018 01 19/09/2019 
 

O conteúdo deste documento é propriedade exclusiva da HNDESC COM. E CONFEC.DE PROD.HOSP. LTDA – CNPJ: 10.235.337/0001-31, cujo uso é restrito 
aos destinatários autorizados, sendo proibida sua reprodução total ou parcial. 

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: HNDESC PAPER 

Informações Geral: Papel Lençol descartável, confeccionado em fibras naturais, macio e absorvente. 

Indicação de Uso: 
Os lençóis foram projetados para proteção de macas, camas e diferentes superfícies. Ideal 
para áreas hospitalares, odontológica, clínicas de estéticas laboratoriais e atendimento em sa-
úde. 

Precauções, Restrições e Ad-
vertências: 

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: 

O papel Lençol descartável em rolo são de fácil manipulação, totalmente descartável, elimina 
todo o processo de desinfecção dos lençóis convencionais de tecidos. 
 
O uso de lençóis descartáveis oferece maior segurança para os clientes e contribui para a lim-
peza e higiene do ambiente. 
 
São armazenados individualmente dentro de embalagem termoencolhível e lacrados para evi-
tar contaminação. 

Gramatura: 24g a 27g 

Dimensões  
(Em Centímetro): 

 

 

Largura: 50cm 70cm 

Comprimento: 50m 50m 

Cores: Branco | Cinza 

Validade: Indeterminado. 

Modo de Uso: 
Puxe delicadamente o lençol, retirando-o da embalagem ou do suporte, estenda-o sobre a 
maca até cobri-la totalmente e corte-o deixando pronto para um próximo uso. 

Armazenamento e Transporte 

O material deve ser armazenado em paletes de plásticos ou prateleiras, transportado em sa-
cos 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 individualmente em sacos plásticos de PVC termo encolhivel (embalagem primária), 
devidamente identificado, sendo posteriormente acondicionado em caixa de (embalagem se-
cundária). 

Esterilização: ☐ Sim   ☒ Não 

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

Papel Lençol 

 

 

 


