3M Soluções para Cuidados Crítico e Crônico

3M Steri-Strip™

Segurança e Praticidade
além das

e

aparências

3M Steri-Strip™
Suturas Cutâneas Adesivas
Reforçadas
Fechar cortes cirúrgicos com mais segurança e conforto para
o paciente, reduzindo a formação de cicatrizes e obtendo resultados
esteticamente melhores agora é fácil e rápido com as Suturas Cutâneas
Adesivas Reforçadas Steri-Strip™ da 3M.

UMA PODEROSA FERRAMENTA DE CONTROLE
DAS INFECÇÕES DO SÍTIO CIRÚRGICO.
As infecções adquiridas durante ou após cirurgias são a segunda forma mais comum de contaminação no ambiente hospitalar,
atingindo até 20% dos pacientes internados*. Com as Suturas Cutâneas Adesivas Reforçadas Steri-Strip™ você tem uma opção

* Klevens RM, Edwards JR, et al. Estimating health-care associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002. Public Health Reports 2007;122:160-166

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
• Suturas adesivas para fechamento da pele, que aumentam resistência à tensão da ferida 1, 2 e 3.
• Reduz a formação de cicatrizes e o risco de infecções, além de proporcionar melhor resultado estético
quando comparado com suturas ou grampos 1 e 4.

• Cobertura adesiva hipoalergênica, livre de látex e confortável para o paciente.
• Mais econômico que adesivos cutâneos, suturas ou grampos 1.
• Permite a remoção antecipada de grampos e suturas 1, 2 e 3.

2. Chao T-C, Tsaez F-Y.: Fita de papel no fechamento de feridas abdominais. SG&O, 171; 65-67,1990.
3. Forrester JC.: A lei de Wolff em relação à cicatrização de feridas na pele. J Trauma, 10:770-779,1970.
Staphylococcus

Sutura Convencional

Steri-Strip™ 3M

A sutura convencional
frequentemente deixa uma cicatriz
com aparência muito visível.

A cicatrização com Steri-Strip™
é mais rápida e tem resultado
esteticamente melhor.

CONFIRA AS ETAPAS DE APLICAÇÃO DAS SUTURAS ADESIVAS 3M STERI-STRIPTM

1
Limpe e seque completamente
a pele em uma área de no mínimo
5 cm ao redor da ferida.

4
Aplique a metade da sutura
sobre a pele, no ponto médio da
ferida, e pressione para alisar.

2
Abra a embalagem, retire
a lâmina com as suturas e
desprenda a lingueta de proteção.

5
Aproxime as bordas da ferida
o máximo possível e aplique a outra
metade, alisando em seguida.

3
Retire uma sutura da embalagem
com luvas ou pinças estéreis por cima,
em um ângulo de 90º.

6
Feche o restante da ferida com quantas
suturas adicionais forem necessárias,
com espaço de 3 mm entre cada uma.
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1540 • 0,3 cm x 7,5 cm (Tamanho Real)

1542 • 0,6 cm x 3,8 cm (Tamanho Real)

1541 • 0,6 cm x 7,5 cm (Tamanho Real)

1546 • 0,6 cm x 10 cm (Tamanho Real)

1547 • 1,2 cm x 10 cm (Tamanho Real)

1548 • 2,5 cm x 12,5 cm (Tamanho Real)

Apresentação Comercial:
CÓDIGO

TAMANHO DO CURATIVO

SUTURAS POR ENVELOPE

ENVELOPES POR CAIXA
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