
 

 
M E M  C i r ú r g i c a  L t d a .  

TEL: 11 5539-7557 – Email: memcirurgica@memcirurgica.com.br  
 www.memcirurgica.com.br  

 
 

Curativo MESON Impermeável 

 
Importado e Distribuído por: MEM Cirúrgica Ltda. 

Rua Professor Gustavo Pires de Andrade, 869 - Parque da Vila Prudente  

CEP 03140-010 - São Paulo - SP 

 
Fabricado por: Jiaxing Meson Medical Materials Co., Ltd. 

Nº 1880 RenMin Rd. Tongxiang City Jiaxing, Zhejiang, Prov. China. 

 
Modelos Comerciais 
 

MEMP001 Curativo MESON Impermeável (6x7) cm 

MEMP002 Curativo MESON Impermeável (6x8) cm 

MEMP003 Curativo MESON Impermeável (7x10) cm 

MEMP004 Curativo MESON Impermeável (10x10) cm 

MEMP005 Curativo MESON Impermeável (10x15) cm 

MEMP006 Curativo MESON Impermeável (10x20) cm 

MEMP007 Curativo MESON Impermeável (10x25) cm 

MEMP008 Curativo MESON Impermeável (10x30) cm 

 
Apresentação Comercial 
 

O Curativo é embalado em um pouch de papel grau médico 60g ou 80g/PET12-PE50 laminado, selado nos 

quatros lados. Os pouches são colocados dentro de uma caixa de papel cartão branco de 300 g/m2. Nos 

modelos MEMP001, MEMP002 e MEMP003, 50 pouches por caixa. Nos modelos, MEMP004 a 

MEMP008, 25 pouches por caixa. Estas caixas são então colocadas em uma caixa externa de papelão 

ondulado amarelo para fins de exportação. 

 
Indicação de Uso 
 

Este produto é indicado principalmente para a proteção de feridas cirúrgicas, feridas traumáticas ou como 

curativo de fixação do cateter venoso. Também pode ser usado para proteger a ferida do cordão umbilical do 

bebê. 
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Princípio de Funcionamento 
 

O Curativo MESON Impermeável possui almofada altamente absorvente que retém o excesso de exsudato 

evitando o encharcamento sob o filme que poderia vir a desprendê-lo da pele. A almofada não é aderente 

permitindo que as trocas de curativo sejam mais fáceis e menos dolorosas. O filme é Impermeável a água e 

bactérias, reduzindo o risco de infecção, e permeável ao oxigênio, permitindo assim a respiração da pele e 

reduzindo o risco de maceração. Por ser impermeável permite a higiene diária do paciente com banho. O 

curativo possui uma aplicação simples, a película é ultrafina e confortável, sendo facilmente adaptável ao 

contorno das áreas do corpo. O conjunto é sustentado por um filme plástico e logo abaixo deste, ao meio, há 

uma faixa de papel branco (papel CCK) cortado em duas partes onduladas, usado para segurar puxar o filme 

plástico. Cobrindo o curativo existe um papel protetor do adesivo cortado em duas partes, o papel Glassine. 

 
Modo de Uso 
 

1. Limpe e seque a área de aplicação. 

2. Remova o papel protetor do adesivo (Glassine). 

3. Aplique o curativo, posicionando a almofada absorvente centralmente sobre a área afetada. 

4. Pressione as bordas do filme para fixar o curativo. 

5. Remova o suporte plástico de cima do curativo, ao mesmo tempo em que o pressiona sobre a pele. 

6. Para remover o curativo, descole delicadamente uma das pontas do filme e puxe-o paralelamente à pele. O 

curativo pode permanecer aplicado à pele até a saturação da almofada absorvente. 

 
Composição 
 

O Curativo MESON Impermeável é formado por um filme fino e transparente de poliuretano coberto com 

um adesivo hipoalergênico sensível a pressão, contendo no seu centro uma almofada absorvente de tecido 

não tecido. O conjunto é sustentado por um filme plástico de polietileno tereftalato (PET). Logo abaixo 

deste filme, ao meio, há uma faixa de papel CCK (papel Kraft revestido com argila) usado para segurar E 

puxar o filme plástico. Cobrindo o curativo existe um papel protetor do adesivo, o papel Glassine. 
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Especificações Técnicas 
 

Código de 
Referência 

Dimensão 
(L x C) 

(cm) 

Dimensão              
Almofada 

Absorvente 
(L x C) 

(cm) 

Peso 
pça 
(g) 

Pçs/   
Pouch 

Pçs/ 
CX 

Taxa de 
transmissão de 

vapor da umidade  

MEMP001 6x7 2x3 2,36 1 pç 50  
 
 

não inferior a 
500g/m2/24h 

MEMP002 6x8 3x4 2,62 1 pç 50 

MEMP003 7x10 3x5 3,88 1 pç 50 

MEMP004 10x10 5x5 5,67 1 pç 25 

MEMP005 10x15 5x10 7,32 1 pç 25 

MEMP006 10x20 5x15 8,96 1 pç 25 

MEMP007 10x25 5x20 12,22 1 pç 25 

MEMP008 10x30 5x25 13,99 1 pç 25 
 
Esterilização: Óxido de etileno 
 
Validade: 3 anos 
 
Condições de armazenamento 
 

Armazenar à temperatura ambiente, em local seco, protegido do calor e da umidade. 
 
Condições de Manipulação 
 

O produto deve ser descartado após o uso conforme o procedimento padrão de descarte de material médico-

hospitalar estabelecido pela Instituição. 

 
Advertências 
 

Se houver suspeita de infecção, remova o curativo, inspecione a ferida e determine a intervenção médica 

apropriada. 

O curativo é estéril e não deve ser usado se a embalagem estiver danificada ou tiver sido previamente aberta. 

O curativo não deve ser reesterilizado. 

O curativo não deve ser reutilizado. A reutilização pode causar infecções graves. 

O curativo pode permanecer aplicado à pele até a saturação da almofada absorvente. 

Somente para uso externo. 
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Precauções 
 

O uso em pacientes com alergia de pele especial deve ser cauteloso. 
 
Contraindicações 
 

Não usar em pacientes com alergia conhecida aos componentes do curativo. 
 
Efeitos Adversos 
 

Alergia em paciente alérgico aos componentes do curativo. 
 
Notificação ANVISA: 80109170032 
 
Responsável Técnica: Andréa Mesquita Roese 

 
SAC:  

(11) 5539-7557  

sac@memcirurgica.com.br  

 
 
 
 
 
 


