
L-003/07 Pag. :1 /4

Entrada: 11952/2020                            Data de Recepção das Amostras : 2020/06/19                    

N. Amostras - V/Referência                        
17136/2020 - FATO PU-S/M
17138/2020 - FATO PU - L/XL
18608/2020 - FATO PU-S/M
18609/2020 - FATO PU - L/XL

Observações    

Ensaios Requeridos
Material aprovado no relatório CITEVE nº 9924/2020-1 (amostra nº 11350/2020)
Projeto COVID-19

V.N.FAMALICÃO, 08 de Julho de 2020                                             
COORDENADOR

NOTAS:
- Os resultados deste relatório foram obtidos segundo os procedimentos descritos no manual da Qualidade do CITEVE e referem-se apenas 
    às amostras submetidas a ensaios, acima referenciadas.

- O relatório de ensaios não pode ser parcialmente reproduzido sem autorização do CITEVE.
- Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação deste laboratório

À Firma

Conformidade com as especificações

(Engª Ana Paula Fonte)

- l.q - limite de quantificação                           l.d. - limite de detecção                           n.d. - não detectado

Grupos de Ensaios
Disp. Médico -Ficha técnica CITEVE

DO LABORATÓRIO

 Ver última página

        LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO   

RELATÓRIO DE ENSAIOS
Nº 12337/2020 - 1

RUA D. CARLOS I, Nº 167                             
BETINATÊXTEIS LAR, LDA                              

                                                                                     
2415-406- LEIRIA 

- Os ensaios foram realizados entre a data 2020/06/19 e 2020/07/07.

- As amostras são armazenadas durante 6 meses, após a data de entrada, com exceção dos produtos químicos que são armazenadas por um mês.
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V/ Referência         

V/ Referência         

FATO PU-S/M

FATO PU - L/XL

17136 /2020

17138 /2020

No. da Amostra    

No. da Amostra    

1 coverall branco reutilizável tamanho S/M

1 Coverall branco reutilizável tamanho L/XL

Descrição da Amostra        

Descrição da Amostra        

Resultados

Resultados

Ensaio/Norma:   *  CONFORMIDADE DE CONCEÇÃO / MI 

Ensaio/Norma:   *  CONFORMIDADE DE CONCEÇÃO / MI 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

A peça não apresenta
conformidade de conceção pois
o capuz não contempla a
proteção do pescoço (acima da
costura do pescoço tem de
existir uma zona com fecho e
carcela e só depois a abertura
do capuz) e a abertura do
capuz está baixa para a altura
do mesmo, impedindo a
visibilidade do utilizador.

A peça não apresenta
conformidade de conceção pois
o capuz não contempla a
proteção do pescoço (acima da
costura do pescoço tem de
existir uma zona com fecho e
carcela e só depois a abertura
do capuz) e a abertura do
capuz está baixa face à altura
do mesmo, impedindo a
visibilidade do utilizador.
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V/ Referência         

V/ Referência         

FATO PU-S/M

FATO PU - L/XL

18608 /2020

18609 /2020

No. da Amostra    

No. da Amostra    

1 coverall branco reutilizável tamanho S/M

1 Coverall branco reutilizável tamanho L/XL

Descrição da Amostra        

Descrição da Amostra        

Resultados

Resultados

Ensaio/Norma:   *  CONFORMIDADE DE CONCEÇÃO / MI 

Ensaio/Norma:   *  CONFORMIDADE DE CONCEÇÃO / MI 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

A peça apresenta conformidade
de conceção, após correção da
amostra 17136/2020.

A peça apresenta conformidade
de conceção, após correção da
amostra 17138/2020.
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As peças (amostras 18608/2020 e 18609/2020) apresentam conformidade de conceção, de acordo
com a ficha técnica do Citeve em vigor.
As peças (amostras 17136/2020 e 17138/2020) não apresentam conformidade de conceção, de acordo
com a ficha técnica do Citeve em vigor (ver comentário nos resultados deste relatório).
Artigos confecionados com matéria-prima aprovada para dispositivos médicos reutilizáveis até 40
lavagens, no relatório 9924/2020-1.

Conformidade com as especificações
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Entrada 11952_Amostra 17136 Entrada 11952_Amostra 17138


