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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 

Modelo  25mm x 5m NCM  3005.10.90 

Marca    CEPALAB   Validade  2 anos Origem   China 

Código do 

produto  
264 Reg. MS n° 80258020016 

Código de 

barras  
7898960950212 

 

Descrição 

Esparadrapo Impermeável CEPALAB é acondicionado em carretel e capa de polietileno, 

e lacrado com invólucro de plástico transparente reforçado. Fabricado com tecido 100% 

algodão, apirogênico e com medidas de 2,5 centímetros de largura e 5 metros de 

comprimento. 

 

Imagens do 

produto 

 

 
 

 

 

Finalidade de 

uso 

Esparadrapo Impermeável CEPALAB é indicado para a fixação de curativos, ataduras e 
periféricos. 

Composição 
Tecido 100% algodão, tratado com resinas acrílicas, adesivo à base de óxido de zinco, 

borracha natural e resina. 

 

Armazenagem 

e Transporte 

Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da 

luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que 

a embalagem permaneça íntegra. 
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O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com 

relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar 

qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação 

consequente disso. 

 

Embalagem 

Caixa de papel cartão contendo 48 unidades de esparadrapos, acondicionados em 

carretel e capa de polietileno, e lacrados com invólucro de plástico transparente 

reforçado. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA n° 185/2001, com 

identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde 

do produto.  

Apresentação 

comercial 
Caixa com 48 unidades 

Peso  2,17kg  

Dimensões  22,6x 6,7x12,2cm 

 

  


