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T Y VEK® – T Y VEMED 

SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL MEDSTÉRIL PARA 
ESTERILIZAÇÃO A BAIXA TEMPERATURA POR 
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO.

PROPRIEDADES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

NORMAS DE REFERÊNCIA NA FABRICAÇÃO:

Sistemas de Barreira Estéril de uso único são essenciais 
para garantir a segurança de produtos voltados para saúde. 
Neste contexto, apresentamos nosso Sistema de Barreira 
Estéril Medstéril, que oferece proteção física, permite uma 
esterilização eficiente, mantém a esterilidade até o momen-
to de uso, e proporciona apresentação asséptica.

A embalagem Tyvemed: 
• Método de Esterilização: Esterilização a baixa 
temperatura por plasma de H2O2 
• Permite penetração e extração do agente esterilizante. 
• Excelente barreira microbiana e repelência à líquidos. 
• Alta resistência mecânica (suporta itens mais pesados, 
sendo mais resistente a rasgos e perfurações).  
• Embalagem segura e atóxica. 
• Além disso, possui Nº do lote e Validade impressos no 
produto, garantindo total rastreabilidade.

• Embalagem composta de Tyvek® DuPont®
• Filme multicamadas de polietileno de alta densidade 
• Impressão com Indicador Químico Tipo 1 –  tinta 
atóxica e a base de água .
• Possui a impressão no corpo da embalagem com o lote, 
validade, sentido de abertura e número do registro na 
ANVISA.
• Compatível com todos os modelos de autoclaves disponí-
veis  para o processo de esterilização por peróxido de 
hidrogênio .

ABNT NBR ISO 11607-1 – Embalagem final para produtos 
para Saúde esterilizados – Parte 1 Requisitos para mate-
riais, sistemas de barreira estéril e sistemas de embala-
gem.
Série ABNT NBR 14990 - Sistemas e materiais de emba-
lagem para esterilização de produtos para saúde.
ANVISA - RDC N°16, DE 28 DE MARÇO DE 2013 - Aprova 
o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação 
de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de 
Uso In Vitro e dá outras providências.

50mm x 70mt
75mm x 70mt
80mm x 70mt
90mm x 70mt

BOBINAS (Largura x Comprimento)

100mm x 70mt

150mm x 70mt
200mm x 70mt
250mm x 70mt
300mm x 70mt
350mm x 70mt

TAMANHOS BOBINAS

120mm x 70mt 450mm x 70mt
500mm x 70mt

Outros tamanhos e envelopes sob consultas

Embalagem para Peróxido de Hidrogênio

Tyvek® Dupont registro de marca


