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EyeGard - Protetor Ocular 

 
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: Sharn Inc. 

4517 George Road, Suite 200, Tampa, FL 33634, USA 

 

Modelos Comerciais 

S2020 - EyeGard; 

S2020-E - EyeGard Uso Prolongado; 

SH49369 - EyeGuardian. 
 
Apresentação Comercial 

Cada par do protetor ocular está disposto sobre um papel kraft de liberação revestido em um lado de argila 

branqueada. O S2020 - EyeGard e o S2020-E - EyeGard Uso Prolongado são comercializados com 100 

unidades (50 pares ) por caixa e o SH49369 - EyeGuardian com 200 unidades (100 pares) por caixa. A caixa 

é feita de papel cartão revestido de celulose branqueada. 

 
Indicação de Uso 

EyeGard é utilizado para proteção dos olhos do paciente durante a cirurgia. Garante que o olho do paciente 

esteja fechado para reduzir o risco de ressecamento e, potencialmente, de abrasão da córnea. 

 
Princípio de Funcionamento 

EyeGard é feito de um material hipoalergênico, à prova d’água, respirável e livre de látex, que pode ser 

usado em todos os pacientes. A forma oval e o material flexível e fino proporcionam um bom ajuste e 

vedação ao redor dos olhos para máxima proteção. Não há necessidade de cortar o protetor ou adicionar fita 

adesiva sobre ele. Proporciona uma barreira respirável resistente a fluidos e, o material transparente permite 

verificar se o olho está adequadamente fechado durante a cirurgia. O protetor é feito com uma formulação 

especial de adesivo grau médico que protege e é suave para a pele fina e frágil ao redor dos olhos e para os 

cílios. A aba não adesiva facilita a aplicação, reposicionamento e remoção mesmo com as mãos molhadas ou 

enluvadas. 
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Modo de Uso 

1. Descole o protetor ocular da folha de liberação usando a tab colorida; 

2. Delicadamente coloque-o sobre o olho aplicando uma leve pressão sobre a pálpebra e nas bordas do 

protetor; 

3. Para remover ou reposicionar puxe a tab colorida descolando o protetor. Se removendo, descarte de 

acordo com o protocolo do hospital. Se reposicionando, repita o passo 2. 

 
Composição 

O protetor ocular EyeGard é feito de um filme de Polipropileno transparente. É revestido em um lado com 

um adesivo acrílico de grau médico sensível a pressão e no outro lado com silicone peso base de 78 lb. A 

aba não adesiva é feita de polietileno de alta densidade natural. 

 

Especificações Técnicas 

Ref. Descrição Tamanho 
Dimensão 

(C x L)cm 

Adesividade 

(Peel 

adhesion) 

PÇS/Cx 
Aba não 

adesiva 

SH49369 EyeGuardian Único 5,5 x 2,9 > 700g/in 200 (100 pares) Azul escuro 

S2020-E EyeGard Uso Prolongado Adulto 5,7 x 3,5 > 800g/in 100 (50 pares) Azul claro 

S2020 EyeGard Adulto 5,7 x 3,6 > 700g/in 100 (50 pares) Azul 

 
Esterilização: N/A 

 
Validade: Indeterminado 
 
Condições de Armazenamento e Transporte 

Armazene na embalagem de proteção original a temperaturas entre 10-26,6 °C e 40-60% de umidade 

relativa. 

 
Condições de Manipulação 

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

médico-hospitalar estabelecido pela Instituição. 
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Advertências 

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

Manual. 

 
Contraindicações 

Não devem ser usados em feridas. 

 
Precauções 

Não usar em pacientes com alergia conhecida aos componentes do protetor ocular. 

 
Efeitos Adversos 

Alergia em paciente alérgico aos componentes do protetor ocular. 

 
Notificação ANVISA: 80109170031 

 
Para obter, sem custo adicional, as instruções de uso do produto no formato impresso, solicite através dos 
nossos canais: 
 
SAC: 

(11) 5539-7557 

 
Responsável Técnica: Andréa Mesquita Roese 
 
 
 

 
  


