Suprasorb® X + PHMB
Curativo antimicrobiano HydroBalance

Suprasorb X + PHMB apresenta uma grande eficácia
antimicrobiana*. Estudos in vitro demonstraram
a liberação muito rápida e quase completa de polihexa
metileno biguanida (PHMB) do curativo após 24 horas.
Dependendo das condições da ferida, os produtos
liberam umidade ou absorvem o excesso de exsudato,
criando um ambiente úmido na ferida. A troca de
curativos é atraumática. O material permite uma
fácil adaptação do curativo a qualquer forma ou

profundidade da ferida. Por essa razão, os produtos
são particularmente adequados às partes do corpo
de difícil tratamento. O curativo foi especialmente
concebido para não aderir à ferida ou ao curativo
secundário. O ambiente úmido e o efeito refrescante
causam uma sensação agradável e calmante aos
pacientes.

Uso pretendido
S uprasorb X + PHMB ajuda na cicatrização de
feridas e na redução da área de feridas infectadas
ou feridas com risco de infecção:
◆feridas com exsudação leve a moderada
◆ feridas superficiais ou profundas

Propriedades
■■ dependendo das condições da ferida,
o Suprasorb X+PHMB libera umidade
ou absorve o excesso de exsudato
■■ cria um ambiente úmido na ferida
■■ troca de curativos atraumática
■■ fácil adaptação a qualquer forma
ou profundidade da ferida
■■ particularmente adequado a partes
do corpo de difícil tratamento
■■ o ambiente úmido e o efeito refrescante
causam uma sensação agradável
e calmante aos pacientes
■■ ampla eficácia antimicrobiana*

■■

■■

Indicações
◆úlceras arteriais e venosas
◆ úlceras diabéticas
◆ úlceras de decúbito
◆ queimaduras superficiais de segundo grau
◆ feridas pós-operatórias
◆ enxertos de pele
◆ á reas doadoras de enxertos de pele de
espessura parcial
◆ abrasões, lacerações

www.Lohmann-Rauscher.com

* Veja instruções de uso para o espectro in vitro

* Veja instruções de uso para o espectro in vitro

Suprasorb® X + PHMB
Regula a umidade nas feridas e reduz micróbios

Modo de ação
1 O excesso de exsudato drenado da ferida é absorvido
pelo curativo.
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O curativo libera umidade à ferida de exsudação leve.
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 polihexametileno biguanida (PHMB) liberado elimina
O
os micro-organismos.
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Observação
U se curativos secundários adequados
■■ Contate um médico ou enfermeiro se ocorrer
o seguinte:
◆mudança de cor e/ou odor da ferida
◆ cicatrização estagnada
◆ sinais clínicos de infecção
■■ Não use esse produto em pacientes com
intolerância ou alergia conhecida a um ou
mais dos componentes.
■■ O curativo não pretende ser o único tratamento
para feridas infectadas, devendo ser complemen
tado por um tratamento farmacológico a critério
do médico responsável e de acordo com os
protocolos clínicos locais.

Intervalo de troca do curativo
O intervalo de troca do Suprasorb X + PHMB
é determinado pelo profissional responsável
conforme as condições da ferida.

■■

Composição do produto
■■ água
■■ celulose
■■ 0,3% de polihexametileno biguanida
(PHMB/polihexanida)

Suprasorb® X + PHMB
Tamanho (cm)

REF

Unidades de expedição (unid.)

5x5

20 540

5 / 90

9x9

20 541

5 / 80

14 x 20

20 542

5 / 65

2 x 21

20 543

5 / 130
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