
  

Instrução de  uso: Antes de aplicar o filme, verificar se a pele está limpa e seca, 
livre de resíduos e oleosidades.
   1.  Remova parte do papel de cobertura que contempla as tiras estabilizadoras e 
a etiqueta de identificação.

  3.  Remova o restante do papel de cobertura e aplique sobre as asas do cateter.

   2. Remova o papel de cobertura e aplique o filme transparente no local de 
inserção, alinhando as conexões da inserção com a fenestra do filme. Certifique-
se que o filme está fixo sob o ponto de inserção do cateter e sobre a pele do 
paciente.

   4. Remova o filme de suporte levantando a ponta não adesiva, puxando-o na 
diagonal até sua total remoção.

  6.  Para remover o Filme Transparente IV Estéril Wound Care F, levante 
delicadamente uma das pontas da película e puxe-a paralelamente à pele com 
uma das mãos, enquanto a outra segura a pele local e o cateter firmemente. Caso 
a pele estiver em um estado frágil/sensível, utilize sabão e água morna para 
inativar o adesivo e facilitar a remoção do curativo.

   5.  Molde o filme transparente ao redor do cateter para completar a aplicação do 
produto. Remova as tiras estabilizadoras e aplique nas asas do cateter, 
certificando-se de que as tiras não cubram o ponto de inserção do cateter. Fixe a 
etiqueta de identificação próximo ao filme. Recomenda-se executar as anotações 
na fita de identificação antes da aplicação no paciente.
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Filme Transparente IV Estéril

Wound Care F



Composição: Filme transparente: 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; Papel de cobertura: 100% papel siliconado; 
Borda estabilizadora reforçada: não tecido 100% poliéster; Fitas estabilizadoras 
autoadesivas: não tecido 100% poliéster; Etiqueta de dados do paciente: não 
tecido 100 % poliéster.

O Filme Transparente Estéril IV Wound Care F é indicado para:

Contraindicações: O Filme Transparente IV Estéril Wound Care F não é indicado 
para feridas infectadas, feridas profundas e feridas com alto nível de exsudato.

Indicação de uso: O Filme Transparente IV Estéril Wound Care F é um filme que 
se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores 
externos, como microrganismos e líquidos. 

Ÿ Proteção do sítio de inserção e prevenção de infecção por contaminações 
externas.

999 Liuchen Rd, Pudong New Area, Shanghai 201202, China

Ÿ Fixação de cateteres intravenosos, centrais e periféricos;

Validade: 5 anos

Importado e distribuído por: 

Dimensões disponíveis: 5cm x 5,7cm / 7cm x 9cm / 9cm x 12cm 

Armazenamento: O produto deve ser armazenado e transportado em 
ambiente fresco, seco e protegido da luz, mantendo-o em sua embalagem 
original.

Fabricado por: SHANGHAI ISO MEDICAL PRODUCTS CO. LTD

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

Anvisa nº: 8003400111
E-mail: sac@polarfix.com.br - SAC: 0800 19 1099

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Advertências/Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada 
ou danificada. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. 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 imediatamente e 
procurar orientação médica. Não esticar o filme demasiadamente no momento da 
aplicação para não exercer muita pressão sobre a pele, evitando traumatizar o 
local da lesão. A frequência de troca do filme deve ser avaliada pelo profissional da 
saúde responsável.

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850

Produto esterilizado por óxido de etileno.

Resp. Técnico: Leila M. Leal S. Barros  CRF-SP: 49.339 
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