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NOME DO PRODUTO: CURETA DERMATOLÓGICA - KAI 

Registro MS: 10150470562 

 

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA 

Nome técnico: Instrumental para incisão dermatológica 

Matéria Prima: Lâmina em aço inoxidável AISI 304 e cabo em 

Polipropileno  

Método de Esterilização: Raio Gama 

Produto Estéril: Sim 

Validade: 05 Anos 

FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

A Cureta Dermatológica Kai é um instrumento destinado a permitir ao 

profissional médico a raspagem (curetagem) da pele para obtenção 

de células da camada superficial  

 

INDICAÇÃO DE USO 

O anel cortante possibilita a remoção das células epiteliais através do 

correto manuseio do profissional de saúde de acordo com a técnica 

mais apropriada para cada área de curetagem 

 

INSTRUÇÃO DE USO  

1. Retirar de sua embalagem, em condições assépticas. 

2. Movimentar a extremidade circular da cureta sobre a área a ser 

examinada de forma a obter descamação das células superficiais, de 

acordo com a técnica médica mais apropriado.  
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Cabo com comprimento de 145 mm 

FOTO 

 

 

 

APRESENTAÇÃO COMERCIAL 

Código  Descrição 

MK402 CURETA DERMATOLOGIA 2MM 

MK403 CURETA DERMATOLOGIA 3MM 

MK404 CURETA DERMATOLOGIA 4MM 

MK405 CURETA DERMATOLOGIA 5MM 

 

 

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 

Embalagem blister em polietileno e papel grau cirúrgico. Caixa com 20 

unidades 

 

 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO  

Evitar a exposição a temperaturas excessivamente altas, alta 

humidade, luz solar direta e água. Armazenar em temperatura 

ambiente e local limpo e seco. Evitar o armazenamento junto de 

produtos químicos. 
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PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES 

Selecionar a lâmina adequada ao procedimento pretendido. 

Utilizar imediatamente após a abertura da embalagem. 

Não utilizar se a embalagem estiver danificada. 

Não utilizar após a data de vencimento. 

Após a abertura da embalagem tenha o cuidado de não permitir que a 

lamina entre em contato com o que quer que seja além da pele do 

paciente. 

Não utilizar se algum dano for verificado no produto. 

Manusear com cuidado para evitar acidentes. 

O fabricante recomenda que o produto não seja reutilizado. 

O descarte deverá ser realizado em recipiente adequado a coleta de 

materiais perfuro cortantes. 

 

Importado e Distribuído por: 

Cirúrgica Fernandes Ltda 

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP 

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647 

Site: www.cirurgicafernandes.com.br 

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259 

http://www.cirurgicafernandes.com.br/

