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REIVINDICAÇÕES 

 1. Tecido de multicamadas, caracterizado pelo fato de que 

compreende um primeiro tecido não de tela absorvível e um segundo tecido de 

tela ou de malha absorvível, 

 em que o primeiro tecido não de tela absorvível compreende 5 

copolímero de glicolídeo/lactida; 

 em que o segundo tecido de tela ou de malha absorvível 

compreende celulose oxidada; e 

 em que o peso do primeiro tecido não de tela absorvível é de 10% 

a 80% do peso total do tecido de multicamadas. 10 

 2. Tecido de multicamadas de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que o primeiro tecido não de tela absorvível 

compreende fibras consistindo em polímeros de poliésteres alifáticos ou 

copolímeros de um ou mais monômeros selecionados entre o grupo 

consistindo em ácido láctico, lactida (incluindo L-, D-, meso e misturas D, L), 15 

ácido glicólico, glicolídeo, ε-caprolactona, p-dioxanona, e carbonato de 

trimetileno.  

 3. Tecido de multicamadas de acordo com a reivindicação 2, 

caracterizado pelo fato de que o segundo tecido de tela ou de malha absorvível 

compreende polissacarídeos oxidados.  20 

 4. Tecido de multicamadas de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que o segundo tecido de tela ou de malha absorvível 

compreende celulose regenerada oxidada.  

 5. Tecido de multicamadas de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que o segundo tecido de tela ou de malha absorvível 25 

é um tecido de malha absorvível compreendendo celulose regenerada oxidada.  

 6. Tecido de multicamadas de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que o primeiro tecido não de tela absorvível 

compreende copolímero de glicolídeo / lactida, e o segundo tecido de tela ou 

de malha absorvível compreende celulose regenerada oxidada.  30 

 7. Tecido de multicamadas de acordo com a reivindicação 6, 

caracterizado pelo fato de que o primeiro tecido não de tela absorvível 
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compreende fibra têxtil tendo um comprimento de cerca de 19,05 a 63,5 

milímetros (0,75 a 2,5 polegadas).  

 8. Tecido de multicamadas de acordo com a reivindicação 7, 

caracterizado pelo fato de que a fibra têxtil é frisada.  

 9. Tecido de multicamadas de acordo com a reivindicação 6, 5 

caracterizado pelo fato de que o primeiro tecido não de tela absorvível 

compreende fibra têxtil tendo um comprimento de cerca de 38,1 a 50,8 

milímetros (1,5 a 2 polegadas). 

 10. Tecido de multicamadas de acordo com a reivindicação 9, 

caracterizado pelo fato de que a fibra têxtil é frisada. 10 

 11. Tecido de multicamadas de acordo com a reivindicação 6, 

caracterizado pelo fato de que o primeiro tecido não de tela absorvível 

compreende a partir de cerca de 70 a 95% por base molar de poliglicolídeo e o 

restante polilactida, e o segundo tecido de tela ou de malha absorvível 

compreende celulose regenerada oxidada. 15 

 12. Tecido de multicamadas de acordo com a reivindicação 9, 

caracterizado pelo fato de que a fibra têxtil é derivada de fibra de cerca de 1 a 4 

denier por filamento. 

 13. Tecido de multicamadas de acordo com a reivindicação 12, em 

que o primeiro tecido não de tela absorvível tem uma base de peso de cerca de 20 

15,5 a 310 g/m2 (0,01 a 0,2 g/in2); e o segundo tecido de tela ou de malha 

absorvível tem uma base de peso de cerca de 1,55 a 310 g/m2 (0,001 a 0,2 

g/in2). 

 14. Tecido de multicamadas, caracterizado pelo fato de que 

compreende um primeiro tecido não de tela absorvível, um segundo tecido de 25 

tela ou de malha absorvível, e no mínimo um agente selecionado entre o grupo 

consistindo em agentes antibacterianos, agentes antimicrobianos, fatores de 

crescimento, agentes analgésicos e anestésicos, 

 em que o primeiro tecido não de tela absorvível compreende 

copolímero de glicolídeo/lactida; 30 

 em que o segundo tecido de tela ou de malha absorvível 

compreende celulose oxidada; e 
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 em que o peso do primeiro tecido não de tela absorvível é de 10% 

a 80% do peso total do tecido de multicamadas. 

 15. Método para preparar o tecido de multicamadas como definido 

na reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende as etapas de. 

 (a) frisar fibras ou fios de polímeros absorvíveis dentro do alcance 5 

de cerca de 4 a 12 frisados por centímetro (10 a 30 frisados por polegada); 

 (b) cortar as fibras ou fios frisados para um comprimento de fibra 

têxtil entre cerca de 2,54 e 63,5 milímetros (0,1 e 2,5 polegada); 

 (c) cardar a fibra têxtil para formar o primeiro tecido não de tela 

absorvível; 10 

 (d) fixar o primeiro tecido não de tela absorvível ao segundo tecido 

de tela ou de malha absorvível; ao mesmo tempo que  

 (e) controlando a umidade do ambiente para a etapa (c) até cerca 

de 40 a 60 %, em uma temperatura ambiente de cerca de 60 a 75 ºC. 

 16. Método de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo 15 

fato de que o primeiro tecido não de tela absorvível compreende fibras 

consistindo em polímeros de poliésteres alifáticos ou copolímeros de um ou 

mais monômeros selecionados entre o grupo consistindo em ácido láctico, 

lactida (incluindo L-, D-, meso e misturas D, L), ácido glicólico, glicolídeo, ε-

caprolactona, p-dioxanona, e carbonato de trimetileno. 20 

 17. Método de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelo 

fato de que o segundo tecido de tela ou de malha absorvível compreende 

polissacarídeos oxidados. 

 18. Método de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo 

fato de que o segundo tecido de tela ou de malha absorvível compreende 25 

celulose regenerada oxidada. 

 19. Método de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo 

fato de que o segundo tecido de tela ou de malha absorvível é um tecido de 

malha absorvível compreendendo celulose regenerada oxidada. 

 20. Método de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo 30 

fato de que o primeiro tecido não de tela absorvível compreende copolímero de 

glicolídeo / lactida, e o segundo tecido de tela ou de malha absorvível 
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compreende celulose regenerada oxidada. 

 21. Método de acordo com a reivindicação 20, caracterizado pelo 

fato de que o primeiro tecido não de tela absorvível compreende fibra têxtil 

tendo um  comprimento de cerca de 19,05 a 63,5 milímetros (0,75 a 2,5 

polegadas). 5 

 22. Método de acordo com a reivindicação 21, caracterizado pelo 

fato de que o primeiro tecido não de tela absorvível compreende fibra têxtil 

tendo um comprimento de cerca de 38,1 a 50,8 milímetros (1,5 a 2 polegadas). 

 23. Método de acordo com a reivindicação 20, caracterizado pelo 

fato de que o primeiro tecido não de tela absorvível compreende um 10 

copolímero de glicolídeo e lactida, em uma quantidade variando a partir de 

cerca de 70 a 95 % por base molar de glicolídeo e o restante lactida, e o 

segundo tecido de tela ou de malha absorvível compreende celulose 

regenerada oxidada. 

 24. Método de acordo com a reivindicação 23, caracterizado pelo 15 

fato de que o primeiro tecido não de tela absorvível é fixado ao segundo tecido 

de tela ou de malha absorvível através de puncionamento com agulha. 

 25. Método de acordo com a reivindicação 24, caracterizado pelo 

fato de que as fibras de polímeros absorvíveis variam a partir de cerca de 1 a 4 

denier por filamento. 20 

 26. Método de acordo com a reivindicação 25, caracterizado pelo 

fato de que o primeiro tecido não de tela absorvível tem uma base de peso de 

cerca de 15,5 a 310 g/m2 (0,01 a 0,2 g/in2), e o segundo tecido de tela ou de 

malha absorvível tem uma base de peso de cerca de 1,55 a 310 g/m2 (0,001 a 

0,2 g/in2). 25 
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