
A.  Escolher um curativo ligeiramente maior que a ferida;
 

Indicação de uso: O Curativo de Alginato de Cálcio Estéril Wound Care A 
destina-se ao tratamento de feridas superficiais ou profundas, fortemente 
exsudativas que também podem estar sujeitas a sangramento, como: úlceras 
de decúbito, úlceras arteriais, úlceras venosas de perna, úlceras isquêmicas e 
úlceras diabéticas, feridas pós-operatórias, lesões micóticas, lesões com 
sangramento.

Instrução de  uso:
Limpar a ferida de acordo com os protocolos clínicos locais. 

Trocas: Geralmente, os curativos devem ser trocados a cada 24 horas se 
estiverem em contato com feridas com grande quantidade de exsudato. O 
curativo deve ser renovado de acordo com as indicações do médico assistente. 
O alginato pode ficar aplicado na ferida em até 7 dias. Para remover o curativo 
fazer uso de pinça, ou até mesmo com as mãos, fazendo uso de luvas de 
procedimento, levantando suavemente o curativo.

Produto esterilizado por óxido de etileno.

C. Fixar o curativo de alginato com algum tipo de curativo de fixação secundário.

B. Coloque o curativo em contato com a ferida garantindo que toda superfície 
seja coberta;

Composição: fibras de alginato de cálcio e sódio.

Nota: O curativo pode aderir à ferida se aplicado em uma ferida com baixa 
secreção. A remoção do curativo é facilitada irrigando a ferida com solução 
salina.
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Advertências/Precauções: Somente deve ser utilizado em pacientes com 
infecções locais e sistêmicas sob a supervisão de um profissional de saúde.
Não deve ser utilizado em feridas com pouca drenagem de exsudato ou em tecido 
desvitalizado ou necrosado. Em caso de reação alérgica, descontinuar a sua 
utilização e consultar o médico. O curativo não é indicado para ser utilizado como 
compressa cirúrgica ou para proporcionar hemostasia em feridas com muito 
sangramento. O curativo pode aderir à ferida se aplicado em uma ferida com baixa 
secreção. A remoção do curativo é facilitada irrigando a ferida com solução salina 
fisiológica estéril. O fabricante recomenda o uso único. Caso a embalagem se 
encontre danificada, não utilizar o produto. A esterilidade é assegurada enquanto 
a embalagem não for aberta, danificada ou molhada. Quando usado em feridas 
infectadas, a infecção deve ser inspecionada e tratada de acordo com o protocolo 
clínico local.

Condições de armazenamento e conservação: Não utilizar o produto se a 
embalagem estiver danificada ou violada ou se o produto tiver vencido. Armazene 
e transporte o produto em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz 
direta, sob Temperatura: +0° à +40°C – Umidade Relativa: 80% máx. 

Contraindicações: O curativo de alginato não é recomendado em bebês com 
menos de 12 meses de idade e gestantes. Não utilizar em pacientes com alergia 
conhecida aos alginatos. Não deve ser utilizado em queimaduras de terceiro grau. 
Não use em tecidos secos ou necróticos.

Dimensões disponíveis: 2cm x 30cm, 10cm x 10cm, 10cm x 20cm e 20cm x 20cm.

Validade: 3 anos

Resp. Técnico: Nathália da Costa Lima Teixeira CRF-SP: 76.111 
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