
Curativo de Espuma Trilaminado Wound Care P é constituído por uma camada de 
poliuretano impermeável com barreira bacteriana que mantém um ambiente de 
cicatrização úmido. A almofada de espuma de poliuretano hidrofílica absorvente 
centralizada, permite uma alta absorção e reduz o risco de maceração da pele. Sua 
camada de contato de adesivo acrílico siliconado perfurado adapta-se ao contorno 
do corpo, permite uma maior fixação e proporciona conforto ao paciente.

Composição: 
Camada de Poliuretano rosa, adesivo acrílico perfurado e espuma hidrofílica de 
poliuretano.

Método de esterilização:  
Radiação Gama.

Indicação de uso: 
O Curativo de Espuma Trilaminado Wound Care P é Indicado em feridas crônicas e 
agudas com moderado a forte exsudato. O curativo pode ser usado em todo 
processo de cura de feridas como: Úlceras de pressão, úlceras venosas de perna, 
úlceras diabéticas, lacerações, abrasões, feridas pós-operatório, queimaduras 
superficiais e pode ser usado como curativo secundário em feridas cavitárias.

Instrução de  uso:
   1. Selecione o tamanho do Curativo de Espuma Trilaminado Wound Care P onde 
a espuma seja 2cm maior que a ferida em todas as direções;

   2. Remova a embalagem evitando tocar na parte central do curativo que será 
colocado diretamente sobre a ferida. Obs: No caso de curativo com borda, remover 
a proteção que está em contato com o adesivo.

    3. Coloque o curativo suavemente sobre a ferida com auxílio de um produto para 
fixação do produto no local requerido. Obs: No caso de curativo com borda, colocar 
diretamente sobre a pele para a fixação.

Remoção e troca do curativo:
   1.O Curativo de espuma pode permanecer na ferida por até 7 dias, dependendo 
das condições do paciente e do nível de exsudato. Trocar o curativo quando sinais 
significativos de exsudato estiverem visíveis no curativo. Inicialmente, trocar o 
curativo a cada 24 horas ou sempre que as boas práticas no cuidado de feridas 
requerer. 

   2.Remova o curativo do leito da ferida e descarte conforme as normas de lixo 
hospitalar.

    3.Se necessário, limpe o local da ferida antes de um novo curativo.
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Advertências / Precauções:
Não use em pacientes sensíveis a filmes ou espumas de poliuretano. Não use com 
soluções oxidantes como hipoclorito ou peróxido de hidrogênio, pois estes podem 
decompor o componente absorvente do poliuretano do curativo. Apenas para uso 
externo. Recomenda-se, que o Curativo de Espuma Trilaminado Wound Care P 
não seja utilizado em feridas secas, pois há probabilidade de aderência ao leito da 
ferida ou em queimaduras de terceiro grau. Curativo Espuma Trilaminado Wound 
Care P destina-se a uso em curto prazo para uso prolongado repetido, uma 
avaliação clínica feita por um médico / profissional de saúde é recomendado. Não 
utilizar o produto se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada (perda da 
esterilidade e validade do produto). O fabricante recomenda uso único.

Armazenamento: 
Armazenar a temperatura entre 25ºC ± 5ºC e umidade relativa entre 40 e 65%.

Dimensões Disponíveis:
Sem borda: 10 cm x 10 cm / 15 cm x 15 cm / 20 cm x 20 cm
Com borda: 7,5 cm x 7,5 cm  / 10 cm x 10 cm / 18 cm x 18,5 cm

Validade: 3 anos.
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