
 

 
FICHA TÉCNICA 

 

 
 

COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA CLINMED 
 

Indicação: 

Proteção tecidual, incluindo tecido cerebral e outros tecidos do sistema 

nervoso central durante o procedimento cirúrgico. 

 

Componentes: 
Fabricadas em fibras de rayon, por processo de entrelaçamento. Para facilitar a 

sua visualização, é fixada no tecido, uma linha de algodão que auxilia através 

das marcas radiopacas a identificação e o resgate das compressas quando 

utilizadas em cirurgias. 



 

Tamanhos:   
Dimensões (mm): 6,5x6,5 – 7,5x10 – 10x10 – 10x15 – 10x30 – 10x76 – 12,25 

– 12x38 – 12x50 – 13x13 – 13x18 – 13x20 – 13x25 – 13x38 – 13x50 – 13x51 

– 13x56 – 13x58 – 13,60 – 13x70 – 13x75 – 13x76 – 15x15 – 15x25 – 19x19 

– 19x25 – 20x20 – 20x30 – 20x60 – 20x70 – 22x75 – 25x25 – 25x38 – 25x51 

– 25x70 -25x75 – 25x76 – 26x70 – 27x27 – 27x76 – 30x30 – 30x50 – 30x70 

– 32x32 – 32x64 – 32x129 – 35x35 – 38x38 – 40x40 – 45x60 – 48x48 – 

51x51 – 70x100 – 75x75 – 76x76. 

 

PRODUTO ISENTO DE LATEX 

 

Apresentação: 

Embalagem Primária: Envelope de Papel Grau Cirúrgico com abertura 

asséptica contendo de 01 a 10 unidades; 

Embalagem Secundária: Caixa de Papel Cartão; 

Embalagem Terciária: Caixa de Papelão para transporte contendo quantidades 

variadas a critério do mercado. 

 

Instrução de Uso:  

1. Ao abrir a embalagem certifique-se do número de compressas; 

2. Umedeça as compressas com soro fisiológico, antes de proceder à sua 

aplicação no tecido; 

3. Durante o ato cirúrgico o cirurgião espalha as compressas, que contém uma 

linha radiopaca, entre as cavidades cerebrais proporcionando assim segurança 

para colocar os instrumentos médicos sem lesar os nervos e tecidos;  

4. Após o uso do produto, faz-se necessário que sejam retiradas as mesmas das 

cavidades antes do fechamento do campo cirúrgico; 

5. Por medida de segurança, passar o Raio-X para certificar-se que todas 

foram retiradas. 

Precauções e Advertências: 

Verifique cuidadosamente o estado da embalagem, do produto e o prazo de 

validade. As condições de esterilidade estão asseguradas, dentro do prazo de 

validade, desde que a embalagem não esteja violada e/ ou danificada. O 

produto deve ser examinado atentamente. Acidentes de transporte e/ ou 

estocagem inadequada podem provocar danos; Evitar temperaturas elevadas; 



Proteger da luz e umidade; Abrir a embalagem somente no momento do uso; 

Reprocessamento proibido; Destruir após o uso; Produto estéril de uso único. 

 

Cuidados Especiais: 

1. Não deixe compressas no local. A não remoção das mesmas poderá 

ocasionar reação a corpos estranhos. Não corte as compressas muito próximas 

ao local do procedimento cirúrgico. Fragmentos sem marcadores detectáveis 

por raio-X podem penetrar na incisão. A não detecção e remoção desses 

fragmentos poderão provocar reação a corpos estranhos. 

Esterilização: 

Produto esterilizado com Gás Óxido de Etileno (E.T. O.)  

Validade: 3 anos 
 

Produto médico-hospitalar / Descartável /De uso único /Estéril 

 

ANVISA:  

Número cadastro: 80030500011 
 


