Suprasorb® H
Curativo hidrocoloide para feridas
Fino e flexível para um ambiente
de cicatrização ideal da ferida.

www.Lohmann-Rauscher.com

O Suprasorb H cria um ambiente úmido ideal nas feridas com exsudação
leve a moderada, promovendo uma cicatrização confiável.
Uma camada hidrocoloide absorvente, aplicada a um filme de poliuretano,
expande-se em contato com a ferida para formar um gel que se liga ao
exsudato e aos restos teciduais. Essa formação de gel permite ao curativo
se moldar à estrutura da ferida. Todas as versões do Suprasorb H
são especialmente finas e flexíveis. É fácil e seguro de usar devido às
suas excelentes propriedades adesivas. Visto que o curativo repele
bactérias e fluidos, os pacientes podem se lavar e tomar banho sem
problemas. O Suprasorb H thin está disponível no tamanho de 5 x 5 cm
especificamente para o tratamento do pé diabético.
Intervalo de troca do curativo
O intervalo de troca do curativo é determinado pelo profissional responsável
com base nas condições da ferida, grau de exsudação e eventual curativo
primário, o mais tardar após 5 a 7 dias. O curativo deve ser trocado se
houver uma formação grave de bolhas estendendo-se além da superfície
da ferida.
2

H2O

2

1

Bactéria

3
Vapor de água

Propriedades
■
cicatrização muito boa
de feridas devido ao bom
controle do exsudato
■
muito confortável devido
à fácil aplicação do curativo
■
especialmente fino e flexível
■
repele bactérias e fluidos
■
permite o banho
Combinações recomendadas
■
Suprasorb A
■
Suprasorb G Gel amorfo
■
terapia de compressão

1 O hidrocoloide se expande ao absorver o exsudato,

formando um gel que se liga ao exsudato e aos restos teciduais.
2 repele bactérias e fluidos
3 O excesso de vapor de água se evapora

Informação para encomenda
Suprasorb® H

Curativo hidrocoloide para feridas, estéril, selados individualmente
Tamanho (cm)

Áreas de aplicação
■
feridas de exsudação moderada
(Suprasorb H standard, sacrum,
border)
■
feridas de exsudação leve
(Suprasorb H thin)
■
feridas superficiais
■
feridas não infectadas
■
em todas as fases de cicatrização
da ferida, p. ex.:
u úlceras de diferentes origens
u queimaduras de segundo grau
u áreas doadoras de enxertos
de pele
u feridas pós-operatórias

REF

Unidades de
expedição (unid.)

Peso em kg
(SC/TC)

Observação
■
O Suprasorb H thin está
disponível no tamanho de
5 x 5 cm especificamente para
o tratamento do pé diabético.
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10 x 10
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10/660

0,16/10,88

15 x 15

20401
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20 x 20
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5x5
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