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Identificação do produto e Apresentação 
 
Nome Comercial: Caneta marcadora de pele 
Modelos: 2630 e 2730  
N° de registro na ANVISA: Isento de Registro 
Fabricante recomenda o uso em um único paciente. 
Prazo de validade: 05 anos 
Embalagem: Apresentção por caixa, acondicionada 50 unidades. 
Produto Estéril em raio gama. 
Não reprocessar. 
Pronto Uso 
        

Foto: 

 
 
 
 Indicação de Uso/Finalidade:  
A caneta marcadora de pele é utilizada para realizar marcações na pele intacta do paciente antes do procedimento 
cirúrgico.  
Destina-se a ser utilizada por profissionais de saúde em pacientes que necessitam de procedimentos cirúrgicos. 
 
 Instruções de Uso e/ou Modo de Uso:  
1- Retire a tampa da caneta marcadora de pele para expor a ponta.  
2- Marque as áreas pretendidas na pele com a caneta marcadora de pele, de acordo com o protocolo do 
estabelecimento.  
3- Deixe as marcações secarem na pele durante, aproximadamente, 1 minuto antes de esfregar ou aplicar a solução 
antisséptica para preparação.  
4- Aplique a solução de preparação, conforme instrução de uso do fabricante da solução.  
5- Descarte ou recicle a caneta juntamente com os dispositivos cirúrgicos gerais, de acordo com o protocolo da 
Instituição. 
 
 
 Composição da Tinta: Violeta de Genciana 
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Especificações Técnica: 
 

 
 
Precauções:  
- A tinta marcadora de pele deve ser aplicada na pele intacta e seca (antes de aplicar a solução de preparação da 
pele). A tinta não deve interagir com solução de preparação ou a pele molhada.  
- A preparação da pele com solução à base de álcool isopropílico antes de efetuar a marcação pode aumentar a 
aderência da tinta à pele. 
 
 
 
 
 
 
 
Importador/Distribuidor: Proexi Comércio, Exportação e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli. 
Rua: Conde de Porto Alegre, 57, Rocha, 1°,  andar  Cep : 20960-110 
Tel: (21) 3860-3136 – sac@promedicaexportacao.com.br 
 
Responsável Técnico: Areta Marcela Oliveira do Vale Costa COREN – RJ nº 264.411 
 
Fabricante Responsável:  Aspen Surgical,  6945 Southbelt Drive , SE, Caledonia, MI 49316 - EUA 

Modelo Código Tipo de ponta Quantidade por caixa 

Richard-Allan 2630 Ponta Fina 50 unidades 

Richard-Allan 2730 Ponta Regular 50 unidades 


