
  

VERSÃO 1 

INSTRUÇÕES DE USO  

  

Mepore®  

  

  

Nome Comercial: Mepore®  

Nome Técnico: Curativo  

Modelos: Mepore 6x7cm, Mepore 9x10cm, Mepore 9x15cm, Mepore 9x20cm, Mepore 

9x25cm, Mepore 9x30cm, Mepore 9x35cm  

  

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 estéril”  

“Produto médico esterilizado por óxido de etileno”  

“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:   

http://www.molnlycke.com.br/sobre-este-site/instrucoesdeuso/
http://www.molnlycke.com.br/sobre-este-site/instrucoesdeuso/


  

  

Código do Produto  Produto e Dimensão  

Quantidade por 

embalagem 

secundária  

670800  MEPORE 6x7 cm  60  

670900  MEPORE 9x10 cm  50  

671000  MEPORE 9x15 cm  50  

671100  MEPORE 9x20 cm  30  

671299  MEPORE 9x25 cm  30  

671300  MEPORE 9x30 cm  30  

671400  MEPORE 9x35 cm  30  

  

 

Composição  

Camada de não tecido: fibras de poliéster Adesivo: 

acrílico a base de água.  

Camada em contato com a ferida: não-tecido perfurado feito de polipropileno e viscose, e 

uma camada de contato feita de polietileno e polipropileno, e não-tecido de polipropileno.  

Película protetora: papel siliconado.  

  

Mepore  

O Mepore e um curativo para proteção de feridas. O produto e constituído por 4 camadas, e 

o princípio de funcionalidade de cada camada é descrita a seguir:  

1) A borda adesiva sela a área circundante da ferida de modo a evitar contaminações externas. 

2) A camada que cobre a ferida e feita de não tecido de viscose revestido com uma camada 

de polímero para dar uma superfície lisa com baixo nível de aderência.  

3) O revestimento exterior, em poliéster, torna o produto permeável e altamente flexível, 

permitindo que este se adapte perfeitamente aos contornos do corpo. Esta camada de 

poliéster é repelente a água e fornece uma proteção física à ferida.  

4) O curativo está protegido por duas películas protetoras, fáceis de remover e que 

permitem uma colocação totalmente asséptica do curativo.  

 

 

  



  

Indicação de Uso  

Mepore® é um dispositivo medico não-invasivo, que entra em contato com a pele lesada. É 

um curativo absorvente autocolante concebido para feridas com exsudado reduzido a 

moderado, tais como feridas cirúrgicas, cortes e abrasões. O tempo de permanência do 

produto na pele é dado pela condição da ferida, em conformidade com as práticas clínicas 

aceitas.  

O uso do Mepore® deve ser supervisionado por um profissional de saúde qualificado.  

  

Modo de utilização  

  

1. Abrir a embalagem. Retirar o curativo.  

2. Pegar nas pontas das duas películas destacáveis de forma a expor a parte adesiva, 

permitindo a fixação do curativo. Colocar o curativo na pele sem esticar e puxar 

cuidadosamente as películas destacáveis.  

3. Suavemente fixe o bordo adesivo à pele.  

4. Não estique o curativo ao aplicar.  

5. A frequência de mudança do curativo depende da situação em que a ferida se encontre.  

6. Para retirar o curativo, pegue numa extremidade e puxe cuidadosamente na direção do 

crescimento dos pelos.  

  

Precauções, Advertências e Contra-Indicações  

Não utilizar se a embalagem interior tiver sido danificada ou aberta antes da utilização.  

Não reesterilizar.  

Se o produto for reutilizado, a sua eficácia pode diminuir e poderá ocorrer contaminação 

cruzada.  

Deve ter-se o cuidado de não esticar o Mepore para não agredir a pele.  

Este aspecto é particularmente importante quando o curativo é aplicado sobre articulações.  

  

Condições de Armazenamento e Transporte  

  

Armazenar em temperatura ambiente.  

Transportar o produto em sua embalagem original fechada.  

  

  

  

  



  

  

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: 80117580268  

  

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

