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Nome do Produto: WATER-JEL BURN DRESSING 

Descrição: 

Lenço umedecido estéril embebido em gel à base de água para assegurar 
um rápido resfriamento da queimadura em face. Em conformidade com 
os principais protocolos mundiais, proporcionando uma atmosfera livre 
de contaminação cruzada. Hidrossolúvel, biodegradável e bacteriostático. 

Composição: 
Não tecido de poliéster, gel (água deionizada, glicerina, goma, ácido 

hialurônico e preservantes). Esterilizado por radiação gama. 

Apresentação: Lenço umedecido de 12" x 16" (30 x 40 cm). 1 unidade por embalagem. 

Classificação registro ANVISA: ( x ) Cosmético  (   ) Correlato  

NCM (classificação fiscal): 3304.99.90 

Validade: 03 anos (ANVISA); 05 anos (Fabricante) 

Uso e finalidade: 
Para Primeiros Socorros e/ou Atendimento Pré-hospitalar à vítima de 
queimadura (1º, 2º e 3º Graus). 

Nº do registro MS:  Produto isento de registro. Publicado e notificado junto à ANVISA.  

Responsável Técnico: Adriano von Faber Bison - Coren-SP 568803 ENF 

Dimensões embalagem: 27,5 x 16,5 x 0,3 cm 

Código de barras: 5025646012168 

Peso Bruto: 383 gramas 

Código interno do produto: B1216 

Produto Controlado: (   ) SIM   ( x  ) NÃO 

Condições de armazenagem: Manter em ambientes fresco, seco e com temperatura até 60°C 

Precauções: 
Manter fora do alcance de crianças. Evitar contado com os olhos ou 
membranas mucosas.  É seguro para uso em crianças. 

Contraindicações: Não tem 

Reações com medicamentos Não foi apresentado nenhum episódio de reação medicamentosa. 

Efeitos colaterais: 
Não apresentou nenhum efeito colateral. Em caso de reação anormal 
procurar o serviço médico. 

Classificação de Risco: Produto para o corpo com finalidade específica - Grau 2 

Importador e distribuidor exclusivo: 
Euromarket Comércio, Importação e Exportação Ltda - ME 
CNPJ: 02.487.446/0001-18 

Fabricante / Distribuidor: Water-Jel Technologies International - EUA / Water-Jel Europe (UK) 

Imagem do produto:  Área de cobertura: 

 

 

 

 
 

 

         7% da SCQT(*) de um adulto 

         16% da SCQT(*) de uma criança 

(*) SCQT = Superfície Corpórea Queimada Total 

 


