3M Soluções para Cuidados Crítico e Crônico
3M CobanTM 2 Sistema de Compressão de 2 Camadas
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O úlcera
que é

de perna?

As úlceras de perna têm um grande impacto
na qualidade de vida e produtividade do
indivíduo, além de alto custo para a saúde
pública.
Síndrome caracterizada por perda circunscrita
ou irregular da pele, podendo atingir até
subcutâneo e tecidos subjacentes. Sua causa
está relacionada a doenças do sistema vascular
arterial, venoso ou ambos.

Etiologia das úlceras de perna
• 80 a 85%: insuficiência venosa crônica
• 5 a 10%: doença arterial
• Demais: mista, neuropática (diabética)
Fonte: Frade et al, 2005

3M CobanTM 2
Sistema de Compressão de 2 Camadas
Terapia compressiva com o máximo de tecnologia e inovação.
Oferece conforto e a compressão necessária durante o
tratamento de úlceras venosas e outras condições em que
a terapia de compressão é necessária, reduzindo o edema
crônico.
Um sistema fácil de usar, que reduz erros na aplicação e
garante a compressão certa no tratamento.

3M CobanTM 2

Sistema de Compressão de 2 Camadas

Indicado
para

ITB ≥ 0.8

• Pode ser mantido por até
7 dias sem escorregar nem
garrotear.

1ª Camada - Conforto
- Feita de espuma de poliuretano e material coesivo.
- Aplicada com o lado da espuma contra a pele,
adapta-se suavemente ao formato da perna.
- Oferece maciez e minimiza o escorregamento,
preservando o movimento de articulação.

2ª Camada - Compressão
- Feita de material coesivo.
- Aplicação segura: sem risco de excesso de
compressão. Deve ser aplicada completamente
esticada. Ao chegar no estiramento total, a camada
oferece a compressão efetiva e limita qualquer
compressão adicional.
- Compressão inteligente: tecnologia 3M mantém o
nível correto de compressão.
- Compressão tanto em repouso quanto em
movimento.

Benefícios do sistema de compressão 3M CobanTM 2
• Melhora o conforto dos pacientes,

• Composição livre de látex para eliminar

aumentando a tolerância ao tratamento.

o risco de alergias.

• Sistema fino e discreto permite que

• Mantém compressão sustentada por

usem seus próprios sapatos e roupas.

até 7 dias.

3M CobanTM 2 Lite

Sistema de Compressão Leve de 2 Camadas
Indicado
para

ITB ≥ 0.5
• Segurança e tecnologia permitem
uso liberado em úlceras de etiologia
mista.
• Indicado para pacientes menos
tolerantes à terapia de compressão
ou que estão iniciando o tratamento.
• Reduz o risco de dano nos tecidos.

A Úlcera Venosa (UV) é considerada a mais frequente dentre as úlceras de perna.

O que são úlceras venosas?
São feridas crônicas nos membros inferiores causadas por
insuficiência venosa crônica, provocadas por incompetência
do sistema venoso superficial, sistema venoso profundo ou
ambos, com insuficiência valvular ou obstrução venosa ou
ambos.

“78% delas apresentam recisiva após 2 anos.”
Referência: Maffei, 1995.

Tratamento de úlcera venosa
Terapia Compressiva
Facilita o
retorno venoso

Auxilia na redução
da hipertensão venosa
crônica e edema

Terapia Tópica
Controle do
exsudato

Criar um ambiente
adequado para
cicatrização

Fonte: Borges EL. Tratamento tópico de úlceras venosas: proposta de uma diretriz baseada em
evidências. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Tese de
doutorado. Ribeirão Preto, 2005. 305p.

Confira o passo a passo da nova terapia 3M CobanTM 2
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Camada 1: Camada Interna de Conforto

Inicie a aplicação
com bandagem
circular na base
dos dedos,
começando na
ponta do quinto
metatarso.

A segunda volta da
bandagem circular deve
ser feita sobre a parte
superior do pé para que
a atadura cubra a região
da articulação do
tornozelo.

A próxima volta da
bandagem deve ser
feita no calcanhar. Na
maioria dos casos,
a superfície plantar
não é completamente
coberta. No entanto, isto
não é necessário e um
enfaixamento adicional
no tornozelo tornaria a
aplicação desnecessária
e espessa.

A camada de conforto
não se ajusta
completamente ao
tendão de Aquiles. O
excesso de material
deverá ser ajustado
sem causar dor ou
desconforto quando
coberto pela camada
de compressão.

Prossiga até o joelho com
um mínimo de sobreposição,
usando tensão suficiente
apenas para adaptação ao
formato da perna. Corte
o excesso de material.
Uma leve pressão deve
ser aplicada ao final da
bandagem para garantir
que permanecerá no local
durante a aplicação da
camada de compressão.

Camada 2: Camada Externa de Compressão

Inicie a aplicação com
enfaixamento circular na
base dos dedos, começando
na ponta do quinto
metatarso.

Complete até três
enfaixamentos na forma
de oito no tornozelo,
assegurando que todo
calcanhar ficará coberto
com pelo menos duas
camadas.

Prossiga pela perna até que
50% da camada externa
sobreponha toda a camada
interna de conforto. Mantenha
uma tensão constante em
todo processo de aplicação.

Após aplicação, pressione levemente toda a superfície
onde foi aplicada a camada de compressão para
garantir uma ótima conformabilidade e também a
aderência da atadura em si própria e na camada
interna de conforto.
3M CobanTM 2 Sistema de Compressão de 2
Camadas pode ser removido com uma tesoura ou
ser desenrolado.

Código

Descrição

Qtde./Caixa

2094

CobanTM 2 - Sistema de Compressão de 2 Camadas

8 kits

2794

CobanTM 2 Lite - Sistema de Compressão Leve de 2 Camadas

8 kits

3

