
  3. Aplique de forma firme a película do Filme Transparente em Rolo Wound Care 
F  sobre a área desejada. Garanta uma fixação segura nas margens;

   2. Remover o papel de proteção (planimetria) do filme. O lado do filme que ficará 
próximo à pele é o que está coberto com esse papel de proteção;

   4. Após o filme completamente aplicado, remover o auxiliar de aplicação 
conforme as setas indicativas;

Instrução de  uso: Antes de aplicar o filme, verificar se a pele está limpa e seca, 
livre de resíduos e oleosidades.
   1.  Cortar o curativo na dimensão adequada;

   5.  Para remoção, esticar o filme paralelamente à pele.
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Wound Care F
Filme Transparente em Rolo



Fabricado por: SHANGHAI ISO MEDICAL PRODUCTS CO. LTD

Advertências/Precauções: Produto de uso único, proibido reprocessar. 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.

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

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

Anvisa nº: 8003400110

Dimensões disponíveis: 5cm x 10m / 10cm x 10m / 15cm x 10m

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

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

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

Validade: 5 anos

Importado e distribuído por: 

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

E-mail: sac@polarfix.com.br - SAC: 0800 19 1099

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Composição: Filme em 100% poliuretano revestido por um adesivo de 
poliacrilato hipoalergênico; Filme de suporte em 100% poliéster, revestido com 
polietileno e silicone;  papel de cobertura:  100% papel siliconado;  tiras adesivas: 
filme 100% poliéster e adesivo de poliacrilato.

Produto não estéril.

Indicação de uso: Fixação e cobertura de curativos primários, cobertura de 
suturas, fixação de tubos, drenos e bolsas de perna, proteção de proeminências 
ósseas (calcâneo, cotovelo, joelho, região sacra, trocanteriana), cobertura 
protetora da pele, proteção de tatuagens (usar somente depois do fim da fase 
exsudativa).
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