
Composição: gel amorfo hidratante composto por carboximetilcelulose sódica, 
alginato de cálcio e sódio e propilenoglicol.

Se indicado, aplicar uma cobertura conforme ilustrado abaixo (item fornecido à 
parte):

Para otimizar a utilização, aplicar de acordo com o diagrama abaixo:
Instrução de  uso: Preparar / Enxaguar a ferida com solução fisiológica estéril.

Secar cuidadosamente a pele à volta da ferida;

A ferida não deve ser preenchida em um nível mais alto que a pele ao redor. Cobrir 
o leito da ferida com um curativo secundário. Para feridas de baixo a alto nível de 
exsudato, utilizar espuma absorvente permeável. Para feridas com quantidade 
insignificante de exsudato, fazer a cobertura com um curativo filme estéril. Para 
otimizar a limpeza de feridas com necrose, recomenda-se que o hidrogel seja 
trocado pelo menos a cada 72 horas ou quando necessário, considerando a 
quantidade de exsudato. No caso de feridas limpas, deve ser trocado 
considerando a quantidade de exsudato.
 
O gel pode ser removido da ferida lavando-a com água ou solução fisiológica 
estéril.
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Produto estéril - Irradiação Gama.

Fabricado por: Pharmaplast S.A.E.

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

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

23512 Amria - Free Zone - Alexandria - Egito

Apresentações: 30g e 85g

Armazenamento: 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. Apenas pode ser utilizado se encontrado 
íntegro na sua embalagem original de fabricação, ou seja, sem qualquer alteração 
nas suas características originais. 

Indicação de uso: O Hidrogel Amorfo com Alginato Wound Care G é indicado 
para o tratamento de feridas necróticas e/ou com exsudato, como úlceras da 
perna, úlceras de pressão e úlceras de pé diabético não infectadas. Também é 
indicado para tratamento de queimaduras de primeiro e segundo grau. Este gel 
pode ser usado durante o processo de cicatrização, para proporcionar um 
ambiente úmido de cicatrização de feridas. Pode ser utilizado em lesões com 
infecções locais e sistêmicas sob a supervisão de um profissional de cuidados de 
saúde.

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

Importado por: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Anvisa nº: 8003400121

Contraindicações: Não aplicar em queimaduras profundas e extensas.

Validade: 3 anos

Advertências/Precauções: Pode ser utilizado em pacientes com infecções 
locais e sistêmicas sob a supervisão de um profissional de saúde. Em caso de 
reação alérgica, descontinuar a sua utilização e consultar o médico. Apenas para 
uso externo. Não reutilizar o produto (a reutilização pode causar risco de 
infecção). Caso a embalagem se encontre danificada, não reesterilizar e não 
utilizar o produto.
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