
  
 

Versão 1  

INSTRUÇÕES DE USO  

  

Mepitac®  

  

  

Nome Técnico: Esparadrapos e Fitas Adesivas  

Nome Comercial: Mepitac®  

Modelos: Mepitac 2cm x 3m, Mepitac 4cm x 1,5m  

  

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. 

Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo 

do produto.  

  

Obtenha  a  Instrução  de  Uso  através  do  endereço 

 eletrônico: http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/.     

O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:  

(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.  

  

“Produto médico não estéril”  

“Fabricante recomenda uso único”  

  

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. 

OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A 

EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.   

  

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO  

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de 

papelão nas seguintes quantidades:   

  

  

  



  
 

  

Código do  

Produto  
Produto e Dimensão  

Quantidade 

por  

embalagem 

secundária  

298300  MEPITAC 2cm x 3m  1  

298400  MEPITAC 4cm x 1,5m  1  

  

Composição  

1 - Parte externa: filme de poliuretano  

2 - Camada secundaria: adesivo de poliacrilato  

3- Camada intermediaria: poliéster e poliamida  

4- Parte que entra em contato com a pele: camada fina de silicone  

5 - Película protetora: filme de polietileno  

  

Mepitac  

  

O Mepitac é um adesivo muito adaptável, fácil de aplicar e de retirar. O Mepitac pode 

ser levantado e depois voltado a colocar se for necessário observar o seu local de 

aplicação. O Mepitac não deixa resíduos.  

O Mepitac é a fixação ideal para pacientes com pele frágil e sensível.  

O Mepitac é adequado para pacientes que requerem aplicações e remoções 

frequentes sobre a mesma área, por exemplo, neonatos, ostomia e pacientes em 

diálise.  

O Mepitac é resistente a água.  

  

Indicação de Uso  

  

O Mepitac é um esparadrapo e está desenhado para a fixação de instrumentos 

médicos como drenos, tubos, eletrodos, cânulas IV, e curativos em pacientes.  

  

Modo de utilização  

  

1. Assegure-se que a pele esta limpa, seca e sem creme.  

2. Corte a quantidade desejada utilizando uma tesoura.  



  
 

3. Retire o papel protetor e aplique o Mepitac sem esticar.  

4. Se for necessário inspecionar a área pode-se retirar o Mepitac e voltar a colocar.  

  

Precauções, Advertências e Contra-Indicações  

  

Se o produto for reutilizado, pode deteriorar-se, e a contaminação cruzada pode 

ocorrer.  

As propriedades adesivas do Mepitac podem diminuir quando este for utilizado em 

condições úmidas tais como incubadoras ou pacientes com febre ou que transpirem 

muito.  

Não utilizar o Mepitac em cateteres ou cânulas arteriais.  

  

Condições de Armazenamento e Transporte Armazenar 

em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).  

Transportar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).  

  

Descarte  

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – 

PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as 

diretrizes da RDC 306, de 07/12/2004 ou suas atualizações.  

DATA DE FABRICAÇÃO: Vide embalagem  

VALIDADE: Vide embalagem.  

REGISTRO ANVISA: 80117580237  

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Luiz Levy Cruz Martins CRF - 42415 

 

IMPORTADOR:  

EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA.   

Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Água Branca 

São Paulo-SP 



  
 

CEP – 05001-200 

E-MAIL: brazilvigilance@ul.com 

CNPJ: 04.967.408/0001-98  

 

  

Fabricante Legal:  

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402  

52 - Suécia  

Fabricante Real:   

Molnlycke Health Care, Oy,Saimaankatu 6,Mikkeli, Finlândia 10, FI-50101  

mailto:brazilvigilance@ul.com

