
    3.  O Curativo Filme Transparente Pós-Operatório Estéril Wound Care F deve 
sobrepor a ferida em pelo menos 1-2cm, de modo a proteger a pele circundante 
da maceração e garantir a correta fixação do curativo;

   1. Limpe a ferida e a pele circundante de acordo com os procedimentos 
estabelecidos pela prática clínica;

     2.   Seque bem a pele circundante;

     4.   Aplique o lado aderente na ferida permitindo a fixação inicial do curativo;

Instrução de  uso: 

 

    5.  Evite a formação de pregas ao retirar cuidadosamente as películas 
protetoras.Comece pela parte mais longa. Não estique o curativo durante a 
aplicação.

O Curativo Filme Transparente Pós-Operatório Estéril Wound Care F pode 
permanecer no local por até 7 dias, dependendo da condição da ferida e da pele 
circundante ou conforme indicado pela prática clínica.
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Produto esterilizado por óxido de etileno.

Advertências/Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada 
ou danificada. Caso os pacientes possuam pele frágil e/ou sensível, aplicar e 
remover delicadamente o filme. Em caso de irritação (reação alérgica) ou  
qualquer outro efeito adverso durante o uso do produto, deve-se suspender a  
utilização imediamente e procurar orientação médica. Não esticar o curativo 
demasiadamente no momento da aplicação para não exercer muita pressão  
sobre a pele, evitando traumatizar o local da lesão. A frequência de troca do  
curativo constantemente deve ser avaliada pelo profissional da saúde responsável.
Contraindicações: O Curativo Filme Pós-Operatório Estéril Wound Care F não é 
indicado para feridas infectadas, feridas profundas e feridas com muito exsudato. 
Contraindicado para pessoas que apresentam sensibilidade aos componentes da 
formulação.
Armazenamento: O produto deve ser armazenado em ambiente fresco, seco e 
protegido da luz, mantendo-o em sua embalagem original.
Dimensões Disponíveis: 7,2cm x 5cm, 10cm x 6cm, 10cm x 8cm, 10cm x 
12cm, 10cm x 15cm, 9cm x 9cm, 15,5cm x 8,5cm, 10cm x 20cm, 10cm x 25cm, 
10cm x 30cm, 10cm x 35cm. 5,3cm x 7cm, 5,3cm x 8cm, 10cm x 7cm, 10cm x 
9cm, 15cm x 9cm, 20cm x 9cm, 25cm x 9cm, 30cm x 9cm.

Validade: 5 anos

Composição: Filme: 100% poliuretano, revestido por um adesivo de poliacrilato;  
Filme de suporte: 100% poliéster, revestido com polietileno em ambos os lados e 
siliconado em um lado; Pad absorvente: nowoven constituído de fibras de 
viscose e poliéster;  Papel de cobertura: 100% papel siliconado.

Indicação de uso: O Curativo Filme Pós-Operatório Estéril Wound Care F é um 
curativo cirúrgico, auto aderente, absorvente, proporciona proteção de feridas 
com leve ou nenhum exsudato, feridas agudas tais como: feridas cirúrgicas, 
cortes, abrasões, lacerações, queimaduras, feridas superficiais e de espessura 
parcial.
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