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Nome do Produto: 
WATER-JEL AMBULANCE BURNS KIT HA®- Kit de curativos de emergência 
para queimaduras 

Composição: 

- Não tecido de poliéster, gel (água deionizada, glicerina, goma, ácido 
hialurônico e preservantes). Esterilizado por radiação gama. 
- Malha tecida de lã, impregnada de hidrogel (água deionizada, glicerina, 
goma, ácido hialurônico e preservantes). Não estéril. 

Descrição: 

1 manta impregnada gel aquoso p/ fuga incêndios e extinção de chamas ref. 
GP3630 (91x76 cm); 1 lenço não tecido impregnado em gel aquoso ref. 
B1216 para face (30x40cm); 1 lenço não tecido impregnado em gel aquoso 
ref. B0818 (20x45cm); 1 lenço não tecido impregnado em gel aquoso ref. 
B0820 para mãos (20x55cm); 2 lenços não tecido impregnados em gel 
aquoso ref. B0416 (10x40cm); 1 tesoura ponta romba; 4 rolos de gaze de 
fixação; 1 estojo para acondicionamento; 1 ficha de primeiros socorros. 

Apresentação: Estojo azul  

Classificação registro 
ANVISA: 

(  X  ) Cosmético  (    ) Correlato  

NCM (classificação fiscal): 3006.50.00 

Validade: 03 anos (ANVISA); 05 anos (Fabricante) da fabricação 

Uso e finalidade: 

- Lenços impregnados de hidrogel para Primeiros Socorros às vítimas de 
queimaduras (1º, 2º e 3º Graus); Cortina ou manta corta-fogo, resfriamento 
de superfícies aquecidas ou em chamas. Pode ser usado para envolver 
membros ou objetos que irão passar por extremo calor. 

Nº do registro MS:  Produto isento de registro. Notificação MS. 

Responsável Técnico: Marina C. G. Botoni - CRQ / 4ª região 04261275 

Dimensões: 38 x 30 x 8 cm estojo fechado                     62 x 36 x 5 cm estojo aberto 

Peso Bruto: 4,4 kg 

Código interno do produto: BKCK-LG -WJE 

Produto Controlado: (   ) SIM   ( x  ) NÃO 

Condições de armazenagem: Manter em ambientes fresco, seco e com temperatura até 60°C 

Precauções: 
Manter fora do alcance de crianças. Evitar contado com os olhos ou 
membranas mucosas.  É seguro para uso em crianças. 

Contraindicações: Não tem  

Reações com medicamentos Não foi apresentada nenhuma reação 

Efeitos colaterais: 
Não apresentou nenhum efeito colateral. Em caso de reação anormal 
procurar o médico 

Classificação de Risco: Produto para o corpo com finalidade específica - Grau 2 

Importador e distribuidor: Euromarket. Com., Import. e Export. Ltda. 

Fabricante: Water-Jel Technologies International - EUA. Water-Jel Europe (UK) 

Imagem do produto: 

 

 
 
 
 
 
 

 


