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Curativo Mesonpore I.V. 

 
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 
 

MEMP009 Curativo Mesonpore I.V. (6x7)cm 

MEMP010 Curativo Mesonpore I.V. (10x12)cm 

MEMP011 Curativo Mesonpore I.V. (5x5,7)cm 

MEMP012 Curativo Mesonpore I.V. (6x7)cm, tipo U 

MEMP013 Curativo Mesonpore I.V. (8,5x10,5)cm 

MEMP014 Curativo Mesonpore I.V. (10x11,5)cm 

MEMP015 Curativo Mesonpore I.V. (7x8,5)cm 

MEMP016 Curativo Mesonpore I.V. (4,4x4,4)cm 

 
Apresentação Comercial 
 

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

nos quatros lados. Posteriormente os pouches são colocados dentro de uma caixa de papel cartão branco de 

300 g/m2. Nos modelos MEMP009 a MEMP012, 100 pouches por caixa. Nos modelos, MEMP013 a 

MEMP016, 50 pouches por caixa. Estas caixas são então colocadas em uma caixa externa de papelão 

ondulado amarelo para fins de exportação. 

 
Indicação de Uso 
 

Curativo com filme de poliuretano transparente para cateteres foi projetado especificamente para a fixação e 

proteção de cateteres de linha central e periféricos e para manter a área do cateter seca. 
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Princípio de Funcionamento 
 

O Curativo Mesonpore I.V. é feito de filme de poliuretano altamente permeável aos vapores úmidos, 

permitindo trocas gasosas e evitando a permanência de umidade sob o curativo. O filme também é 

impermeável agindo como uma barreira contra bactérias e é resistente à água. Essas características 

propiciam locais de cateteres menos úmidos reduzindo assim, a maceração da pele e o índice de crescimento 

bacteriano, o que reduz o risco de infecções relacionadas ao cateter. É transparente, permitindo a inspeção 

da área de inserção do cateter sem necessidade de remover o curativo. Possui moldura removível que 

garante maior conforto e praticidade durante a manipulação. Possui tiras para fixação do cateter. 

 

Modo de Uso 
 
1. Abrir a embalagem e remover o curativo estéril. 

2. Retirar o papel protetor do adesivo (Glassine) deixando exposta a superfície adesiva. 

3. Centralize o curativo sobre o ponto de inserção do cateter. 

4. Aplique o curativo sobre a cânula do cateter e fixe a película sobre a pele do paciente. Alise em direção às 

bordas do curativo cuidadosamente. Não estique o curativo durante a aplicação pois, pode acontecer um 

trauma mecânico de pele se for aplicada tensão durante a aplicação do curativo. 

5. Remover lentamente a moldura de papel Glassine ao mesmo tempo em que fixa as bordas do curativo. 

6. Fixe novamente todo o curativo com as pontas dos dedos através de movimentos do centro para as bordas. 

7. As tiras estéreis podem ser usadas: aplicadas sob as asas ou hub (canhão) do cateter para proteger a pele, 

sob as asas ou hub (canhão) para aumentar a estabilidade do cateter, para segurar os tubos do cateter, ou para 

estabilizar o(s) lúmen(s) do cateter. 

8. Para os curativos que vêm com uma etiqueta adesiva, anote as informações necessárias, remova-a da 

moldura, e aplique-a sobre, ou perto, do curativo. 

 
Composição 
 

O Curativo Mesonpore I.V. é formado por um filme de poliuretano fino, transparente e de alta 

permeabilidade com uma moldura removível de papel Glassineo e por um adesivo acrílico grau médico 

sensível a pressão. Cobrindo o curativo existe um papel protetor do adesivo, o papel Glassine. 
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Especificações Técnicas 
 

Código de 
Referência 

Modelos 
Dimensão 

(L x C) 
(cm) 

  Peso 
1 pça          

(g) 

Taxa de  
transmissão de 

vapor da 
umidade 

Pçs/ Pouch 
Pçs/
CX 

MEMP009 Curativo Mesonpore I.V. (6x7) cm 6x7 2,76 

não inferior a 
500g/m2/24h 

1 

100 

MEMP010 Curativo Mesonpore I.V. (10x12) cm 10x12 6,73 100 

MEMP011 Curativo Mesonpore I.V. (5x5,7) cm 5x5,7 2,82 100 

MEMP012 Curativo Mesonpore I.V. (6x7) cm, tipo U 6x7 2,7 100 

MEMP013 Curativo Mesonpore I.V. (8,5x10,5) cm 8,5x10,5 5,21 50 

MEMP014 Curativo Mesonpore I.V. (10x11,5) cm 10x11,5 5,87 50 

MEMP015 Curativo Mesonpore I.V. (7x8,5) cm 7x8,5 4,17 50 

MEMP016 Curativo Mesonpore I.V. (4,4x4,4) cm 4,4x4,4 2,07 50 
 
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 o local e determine a intervenção médica 

apropriada. 

O curativo deve ser usado preferencialmente como curativo para cateteres. Não indicado para lesão aberta. 

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: 80109170033 
 
Responsável Técnica: Andréa Mesquita Roese 

 
SAC:  

(11) 5539-7557  

sac@memcirurgica.com.br  

 
 
 
 
 
 


