Suprasorb® G
Gel Amorfo

Suprasorb G Gel Amorfo garante a retirada suave
de esfacelo e tecido necrosado em feridas secas
e levemente exsudativas. Os detritos celulares
dissolvidos são acolhidos no hidrogel e removidos da
ferida na troca do curativo. Além disso, Suprasorb
G Gel Amorfo forma um ambiente úmido na ferida
e consequentemente auxilia a sua cicatrização. A
seringa facilita o uso e a introdução do gel em feridas
profundas.

Âmbito de aplicação
Para tratamento de feridas profundas, de secas a
levemente exsudativas, com tecidos necrosados.
Indicações:
■■ Ú lceras de origens distintas
■■ Queimaduras de segundo grau
■■ Feridas pós-operatórias

Propriedades
■■ R emove tecido necrosado suavemente e o
absorve no gel
■■ Proporciona umidade e alivia a dor na ferida
■■ Fácil uso, graças à seringa de aplicação
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Suprasorb® G
Gel Amorfo
Indicações
Se a ferida estiver infeccionada, a utilização do
produto é de responsabilidade do profissional de
saúde

■■

Indicação de aplicação
1 Limpar a ferida como de hábito

Intervalo de troca de curativo
■■ D epende do curativo secundário, mas, no
máximo, após três dias.

2

Abrir a embalagem blister no local indicado

3

 etirar a seringa estéril e a tampa de proteção do
R
cone da seringa

4

Introduzir o gel diretamente na ferida

5

 obrir Suprasorb G Gel Amorfo com um curativo
C
secundário adequado (de acordo com o estado da
ferida, p. ex., Suprasorb H ou Suprasorb F)

Composição do produto
■■ Polímero CMC, propilenoglicol, água

Suprasorb® G Gel Amorfo
Tamanho (g, seringa)

REF

UT (unidade)

6

20 478

10 / 500

20

20 479

10 / 240

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf, Alemanha
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Viena, Áustria

9506767_0517_prt_bra_PIB_Suprasorb_G_Amorphes_Gel_portugiesisch_brasil_mit_Lochung_PT-BR_end.indd 2

9506767 0317 prt_bra

em seringa de aplicação, estéril

26.7.2017. 09.33.45

