INSTRUÇÃO DE USO AGULHAS UNIFIX

NOME COMERCIAL

MODELO COMERCIAL

Agulhas para Dermopigmentação Unifix
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agulha
Agulha
Agulha
Agulha
Agulha
Agulha
Agulha
Agulha
Agulha
Agulha

Unifix
Unifix
Unifix
Unifix
Unifix
Unifix
Unifix
Unifix
Unifix
Unifix

1 ponta circular
2 pontas linear
3 pontas circular
4 pontas linear
5 pontas Circular
Micro 1 ponta circular
Micro 2 pontas linear
Micro 3 pontas circular
Micro 4 pontas linear
Micro 5 pontas Circular

*Os modelos não possuem acessórios.
Para diferenciação dos modelos das agulhas em relação ao número de
pontas, segue o seguinte padrão de cores:

➢ 1 ponta – Cor Amarela
➢ 2 pontas – Cor Lilás
➢ 3 pontas – Cor Vermelha
➢ 4 pontas – Cor Laranja
➢ 5 pontas – Cor Verde

FORMA DE APRESENTAÇÃO COMERCIAL
As agulhas são embaladas individualmente em blister, composto por PET
virgem Transparente e Papel Laqueado K94 (papel grau cirúrgico com aplicação de
laca, apropriado para esterilização por Óxido de Etileno), acompanhado de rótulo.

INDICAÇÃO DE USO

Agulhas para a execução do procedimento de maquiagem definitiva
(dermopigmentação), com o aparelho dermógrafo.

MODO DE USO
Retirar a agulha da embalagem e conectá-la ao Dermógrafo pelo sistema de
baioneta (encaixe).
Produto de uso único, proibido reutilizar.
Após o uso descartar em descarpack.

Prazo de validade

24 meses (Embalagem fechada)

Produto de Uso Único

Proibido reprocessar

Método de esterilização

Oxido de etileno

Condições de
armazenamento

Temperatura Ambiente

Condições de transporte

Temperatura Ambiente

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Deve-se lavar as mãos antes e após o atendimento do cliente com água
e sabonete antisséptico, seguido de aplicação de álcool a 70%, utilizar luvas
para realização do procedimento.
Após o uso, a agulha deve ser descartada em descarpack.
ADVERTÊNCIAS
Se a pele estiver lesionada ou ferida, não deve realizar a
dermopigmentação (maquiagem definitiva) ou tatuagem.
Interromper o uso do produto, em caso de irritação durante o procedimento,
e procurar orientação médica.
PRECAUÇÕES
Não deve usar o produto se a embalagem estiver violada.
Não usar o produto com o prazo de validade vencido

Manter fora do alcance de crianças.
CONTRA INDICAÇÕES
Para portadores de diabetes, hemofilia, câncer de pele, herpes labial,
alergias tópicas, urticária física (dermografismo), portadores de marca-passo,
grávidas e para quem tem propensão a desenvolver quelóides (neste caso
fazer teste)
EFEITOS ADVERSOS
Após o procedimento, nos três primeiros dias, é possível a formação de
uma crosta sobre a região.
Não retirar a crosta, que vai servir de curativo biológico e manter a coloração
íntegra.

