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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 

HIPOALERGÊNICA 

Modelo  100mm x 10m - Branca NCM  3005.10.90 

Marca    CEPALAB   Validade  2 anos Origem   China 

Código do 

produto  
22 Reg. MS n°  80258020017 

Código de 

barras  
7898960950137 

 

Descrição 

Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica CEPALAB é acondicionada em carretel e capa 

de polietileno, e lacrada com invólucro de plástico transparente reforçado. Fabricada com 

tecido não-tecido, apirogênica e com medidas de 10 centímetros de largura e 10 metros 

de comprimento. 

 

Imagens do 

produto 

 

 
 

 
 

 

Finalidade de 

uso 

Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica CEPALAB é para uso em ferimentos 
superficiais, sua aplicação é feita diretamente sobre a ferida e seus microporos permitem 
a respiração celular sem causar danos ou irritação, especialmente indicado para pessoas 
com pele sensível. 



Rua Governador Valadares, 108 – Chácaras Reunidas São Vicente 
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000 

Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771 

 

Composição 

1. Componente do tecido não-tecido: viscose 20:80 

2. Peso do pano: 32±2g/m2 

3. Peso do adesivo hipoalergênico: 25±3g/m2 

4. Peso total: 57±5g/m2 

5. Aglutinação: ≥ 1,0N/cm 

6. Resistência a tração: ≥ 12N/cm 

 

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. 

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 12 unidades de fitas cirúrgicas microporosas 

hipoalergênicas, acondicionadas em carretel e capa de polietileno, e lacradas 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 12 unidades 

 

Peso  1,7kg  

Dimensões  22,6x 6,7x12,2cm 

 

  


