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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

PRESERVATIVOS UP! 

Modelo  Ultrafino NCM  4014.10.00 

Marca    CEPALAB   Validade  5 anos Origem   Malásia 

Código do 

produto  
112 Reg. MS n° 80258020035 

Código de 

barras  
7898960950076 

 

Descrição 

Os Preservativos Up! possuem as seguintes características, conforme classificação da 

Resolução RDC ANVISA n°62/2008: Liso, lubrificado, extremidade com reservatório, 

lados paralelos e opaco.  

Especificações técnicas: Largura nominal 53±2mm e comprimento mínimo de 180mm. 

 

Imagens do 

produto 

 
Embalagem Secundária 

 
 

 

Embalagem Terciária (comercial tipo display) 

 
 

 
O produto apresenta eficácia contraceptiva e auxilia no planejamento familiar e na 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis tais como AIDS, Sífilis, Gonorreia, 

Clamídia e Herpes Genital. Alertamos que nenhum método contraceptivo é totalmente 
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Finalidade de 

uso 

seguro e desprovido de riscos. A proteção oferecida pelos Preservativos Up! está 

diretamente relacionada ao seu uso correto.  

Composição 
Os Preservativos Up! são compostos de látex natural pré-vulcanizado, lubrificante de óleo 

de silicone e banhados com talco de amido de milho. 

 

Armazenagem 

e Transporte 

Armazenar o preservativo em local seco, protegido da luz solar direta, em temperaturas 

entre 15°C e 35°C e com umidade relativa de 50 a 90%.  

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 3 unidades de preservativos masculino 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 

 

Embalagem Secundária: caixa de papel cartão 
contendo 3 unidades de preservativos masculino 
e lacrados com invólucro de plástico 
transparente reforçado. 

 

Embalagem Terciária (comercial tipo 
display): caixa de papel cartão contendo 24 
unidades da embalagem secundária. 

 

Peso 

Embalagem secundária: 

23g 

Embalagem Terciária 

(display): 630g 

Dimensões 

Embalagem secundária: 

7,0 x 5,4 x 1,7cm 

Embalagem Terciária 

(display): 

 21,5 x 12,0 x 7,2cm 

 


