
 
 

pág. 1 

BRA-1000813 ver 5 

 

 Produtos Marcadores Pré-operatórios Aspen 
Aspen Surgical Products, INC. 

  

 

Importado e Distribuído por: MEM Cirúrgica Ltda. 

Rua Professor Pires de Andrade 869, térreo e 1º andar - Parque da Vila Prudente  

CEP 03140-010 - São Paulo – SP 

 

Fabricado por: Aspen Surgical Products, INC. 

6945 Southbelt Dr. SE - Caledônia, MI 49316, EUA 

 
Modelos Comerciais 

2900BN - Caneta Marcadora Júnior de ponta regular 

 

Apresentação Comercial 

São comercializadas em caixas de fibras de celulose (papel-cartão) contendo 100 unidades. 

 

Indicação de Uso  

Designadas para serem usadas no pré-operatório, na demarcação do sítio cirúrgico, sobre a pele intacta. 

 

Princípio de Funcionamento 

As canetas contêm tinta de Violeta Genciana resistente que permite que as marcações persistam após os 

procedimentos preparatórios como, esfregar e aplicar a solução preparatória. 

 

Modo de Uso do Produto 

1) Remover a caneta da embalagem 

2) Remover a tampa para expor a ponta da caneta 

3) Marcar as áreas desejadas sobre a pele com o marcador de pele 

4) Permitir que as marcações sequem sobre a pele por aproximadamente 1 minuto antes de esfregar ou 

aplicar a solução preparatória. 

 
Composição 

Tubo, tampa e plug: polipropileno. 

Reservatório e ponta: poliéster. 
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Tinta marcadora de pele: violeta Genciana e álcool isopropanol. 

 
Dimensões 

Caneta marcadora 2900BN:  

Comprimento: 9,25 cm 

Peso unitário: 3,40 g 

Dimensões da caixa (embalagem primária): 10,2cm x 7,7cm x 12cm 

 

Condições de Armazenamento 

Manter bem fechado. Armazenar em local fresco, bem ventilado e seco. Manter longe de calor, faíscas e 

chamas. Armazenar de acordo com o regulamento local. Grande volume: Armazene em temperatura de 20-

30ºC. 

 

Condições para o Transporte 

Manter bem fechado. Transportar em local fresco, bem ventilado e seco, temperatura de 20-30ºC. Manter 

longe de calor, faíscas e chamas. Outras condições, não relevantes devido à forma do produto. 

 

Condições de Manipulação 

Não manusear, armazenar ou abrir perto de uma chama aberta, fontes de calor ou fontes de ignição, por 

conter substância inflamável. Proteger o material da luz solar direta. Não fumar. Estável sob condições 

normais de temperatura. Evitar temperaturas superiores ao ponto de flash (30,6ºC). Evite o contato os olhos. 

Não descarte em esgotos. 

 

Advertências 

O fabricante recomenda o uso único. Não estéril. Materiais incompatíveis: ácidos fortes, agentes oxidantes 

fortes, agentes redutores fortes. 

Observe a correlação da versão da instrução de uso indicada no rótulo do produto adquirido e a deste 

Manual. 

 
Precauções 

A tinta marcadora de pele deve ser aplicada sobre a pele intacta e seca antes da aplicação da solução 

preparatória. A tinta marcadora de pele não irá aderir à solução preparatória ou à pele úmida. Preparar a pele 
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com álcool isopropanol antes da marcação pode aumentar a aderência da tinta à pele. Quando a solução de 

preparação é aplicada sobre a tinta marcadora de pele, algumas das marcações poderão borrar, mas a tinta 

marcadora de pele continuará visível. 

 
Contraindicações 

Não indicado uso ocular. 

 
Efeitos Adversos 

*Contato com os olhos. 

Lesões nos olhos não são conhecidas nem esperadas sob condições normais de uso.  

No entanto: Contato pode causar grave irritação nos olhos. 

 

*Contato com a pele 

Lesões não são conhecidas nem esperadas sob condições normais de uso.  

No entanto: Contato pode causar irritação da pele. 

 

*Inalação 

Inalação não deve apresentar risco devido à forma física e ingredientes do produto.  

No entanto: A respiração de altas concentrações pode causar tonturas, vertigens, 

cefaleias, náuseas e perda de coordenação. A inalação contínua pode resultar em inconsciência. 

 

*Ingestão  

Riscos não são prováveis devido à forma do produto.  

No entanto: Pode causar irritação na garganta, náuseas, vômitos e os efeitos no sistema nervoso central 

como observado em Inalação. 
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Para obter, sem custo adicional, as instruções de uso do produto no formato impresso, solicite através dos 

nossos canais: 

 
SAC: 

(11) 5539-7557 

sac@memcirurgica.com.br  

 

Registro ANVISA nº: 80109170021 

 

Responsável Técnica: Andréa Mesquita Roese 

 

 


