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Curativo Meson 

 
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 

MS2201 Curativo Meson 6x7;  

MS2202 Curativo Meson 7x10;  

MS2203 Curativo Meson 10x10;  

MS2204 Curativo Meson 10x15;  

MS2205 Curativo Meson 10x20;  

MS2206 Curativo Meson 10x25;  

MS2207 Curativo Meson 10x30;  

MS2213 Curativo Meson 9x10;  

MS2214 Curativo Meson 9x15;  

MS2215 Curativo Meson 9x20;  

MS2216 Curativo Meson 9x25;  

MS2217 Curativo Meson 9x30;  

MEM001 Curativo Meson 10x12;  

MEM002 Curativo Meson 15x15;  

MEM003 Curativo Meson 15x20;  

MEM004 Curativo Meson 15x25. 

 
Apresentação Comercial 

Os Curativos Meson são colocados sobre uma folha de proteção de papel Glassine. Um curativo é embalado 

em um "pouch" de filme laminado PET12-PE50 (Tereftalato de polietileno 12 e Polietileno 50) / papel grau 

médico), embalagem primária. 25 ou 50 pouchs são embalados em uma caixa feita de papel cartão com um 
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folheto de Instruções de Uso, embalagem secundária. 15, 30 ou 50 das caixas de papel cartão são embaladas 

em uma caixa externa de papelão ondulado (papéis compostos das fibras de celulose), embalagem terciária. 

 
Indicação de Uso 

Este produto é usado principalmente para proteção de feridas após cirurgia, de feridas por traumatismo ou 

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

bebê. Exemplos de aplicações: 

Feridas agudas, como abrasões e lacerações. 

Queimaduras superficiais e de espessura parcial. 

Feridas de drenagem leve a moderada. 

Para proteger ou cobrir dispositivos. 

Aplicações secundárias de curativo. 

Sobre hidrogéis, alginatos e gaze. 

 
Princípio de Funcionamento 

O Curativo Meson possui almofada absorvente que protege a ferida e absorve o exsudato. É poroso e 

respirável para aumento do conforto do paciente, melhor troca de vapor de umidade e oxigênio, e risco 

reduzido de maceração da pele. 

Almofada única não aderente não gruda na ferida permitindo que o processo normal de cicatrização de 

ferida ocorra com menos dor e trauma. O curativo oferece excelente adesão, mas é suave para a pele.  

  
Modo de Uso 

Método de aplicação:  

1. Depois de limpar e desinfetar a ferida retire o curativo da embalagem estéril;  

2. Descole a folha de proteção, começando pelo meio, expondo a superfície colante do curativo;  

3. Cole a superfície colante sobre a pele ou umbigo começando do meio para que o curativo fique plano;  

4. Retire o restante da folha de proteção. 

 
Composição 

O Curativo Meson consiste em uma Fita porosa de tecido não tecido, fabricado por um sistema que emprega 

jatos de água para enrolar as fibras e, assim, fornecer a integridade do tecido (processo Spunlace), Cola 
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médica de fusão a quente, almofada absorvente de tecido não tecido e papel de proteção feito de papel 

Glassine branco C1S. 

 
Especificações Técnicas 
 

Referência 
Fita Adesiva 
comprimento

/cm 

Fita Adesiva 
largura/cm 

Peso 
pça/g 

Taxa de transmissão 
de vapor da umidade 

MS2201 6 7 0.68g 

não inferior a 

500g/m2/24h 

MS2202 7 10 1.134 

MS2203 10 10 1.62g 

MS2204 10 15 2.43g 

MS2205 10 20 3.24g 

MS2206 10 25 4.05g 

MS2207 10 30 4.86g 

MS2213 9 10 1.458g 

MS2214 9 15 2.187g 

MS2215 9 20 2.916g 

MS2216 9 25 3.645g 

MS2217 9 30 4.374g 

MEM001 10 12 1.944g 

MEM002 15 15 3.645g 

MEM003 15 20 4.86g 

MEM004 15 25 6.075g 

 
 
Esterilização: Óxido de etileno 
 
Validade: 3 anos 
 
Condições de armazenamento 
 
Armazenar à temperatura ambiente, em local seco, protegido do calor. 
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Condições de Manipulação 
 
A Instituição deve seguir seu procedimento local padrão de descarte de material médico-hospitalar. 
 
Advertências 

Somente para uso externo; Não use se este produto exceder a data de validade; Não use se a embalagem 

estiver aberta ou danificada. Os produtos esterilizados por óxido de etileno, de uso único, com a embalagem 

danificada deverão ser descartados; O produto é usado no período de validade e descartado após o uso; O 

uso na pele de paciente com alergia especial deve ser cauteloso. 

 
Precauções 

O produto não deve ser colocado sobre feridas infectadas; Não insira a agulha através do curativo; 

Certifique-se de que o paciente não seja sensível ou alérgico aos produtos adesivos antes da aplicação; Se 

houver suspeita de infecção, remova o curativo, inspecione o local do cateter diretamente e determine a 

intervenção médica apropriada; Não use se a embalagem estiver aberta ou danificada; Não reutilizar pois 

pode causar infecção grave; Não estique o curativo durante a aplicação, pois a tensão pode causar 

traumatismo cutâneo; Certifique-se de que a pele está limpa, livre de resíduos de sabão e loção e deixe-a 

secar bem antes de aplicar o curativo para evitar irritação da pele e garantir uma boa adesão; Escolha um 

tamanho de curativo que cubra adequadamente o local de inserção e o cateter. Em cada troca de curativo, 

preste muita atenção para desinfetar a pele ao redor e sob o cateter; O produto não deve ser reesterilizado. 

 
Contraindicações 
 
O produto não deve ser colocado sobre feridas infectadas; O produto não deve ser usado em pacientes 

sensíveis ou alérgicos aos produtos adesivos. 

 
Efeitos Adversos 
 
Alergia em paciente que é alérgico ou sensível a produtos adesivos. 
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Notificação ANVISA: 80109170028 
 
Responsável Técnica: Andréa Mesquita Roese 

 
SAC:  

(11) 5539-7557  

sac@memcirurgica.com.br  

 
 
 
 
 
 


