3M Assistência ao Paciente

Tegaderm Absorbent
™

Curativo Acrílico

Absorção

e Visualização
Monitorização de feridas
sem troca de curativos

3M Tegaderm Absorbent
™

Os benefícios do Tegaderm com a
vantagem adicional de absorção
Eficiente
Barreira contra contaminantes externos
como bactérias e vírus;
Elimina odores associados ao uso de
hidrocolóides.

Prático e econômico
Fácil monitoramento da ferida, do exsudato
e pele ao redor;
Elimina a troca desnecessária de curativos;
Economia de tempo e produto;
Borda de filme minimiza a probabilidade de
perda do curativo.

Versátil
Pode combinar com outras tecnologias;
Conformável;
Confortável para o paciente.

Seguro
Não desintegra no leito da ferida;
Baixo potencial para maceração peri-ferida.

O único curativo acrílico que absorve e
visualiza com maior tempo de permanência
e com baixo risco de maceração
Entenda cada camada
O vapor úmido é liberado através da camada superior
do Filme Transparente Tegaderm, semipermeável, à
prova d’água, o qual também fornece uma barreira
contra contaminantes externos.
Através do processo de difusão, o exsudato é
absorvido e mantido pela almofada de polímero
acrílico transparente.
O exsudato da ferida se move através da camada
inferior de Filme Transparente Tegaderm perfurado,
que é coberto com um adesivo para pele úmida.

Indicado para feridas com exsudação
• Skin Tears
• Feridas superficiais
• Úlceras por pressão • Abrasões

• Queimaduras superficiais
• Incisões cirúrgicas
• Áreas doadoras de enxertos ou laparoscópicas

Cobertura
secundária em
feridas profundas
que requeiram
absorção
adicional.

Curativo primário
sobre úlceras
por pressão de
estágios 2 e 3.

Skins Tears

Curativo primário
para áreas da
pele doadas para
enxertos com ou
sem exsudato.

Úlceras venosas
exsudativas.

1. Corte o excesso de pelos ao redor da ferida para facilitar
a adesão do curativo.
2. Limpe completamente a ferida e a pele ao seu redor.
3. Deixe a pele secar bem antes de aplicar o curativo.
4. Se a pele for muito sensível ou houver exsudação além
dos limites da ferida, use o 3M Cavilon™ Película Sem Ardor.

5. Escolha o curativo correto de acordo com o tamanho
da ferida. Recomenda-se que a borda da almofada
absorvente exceda pelo menos 1 cm do limite da ferida.
6. Os curativos Tegaderm™ Absorbent não devem ser
cortados.

Aplicando o curativo

Segure o curativo por uma
das abas e retire a proteção
do adesivo, expondo a
superfície adesiva.

Segure o curativo pelas
abas e centralize-o sem
esticar sobre a ferida,
com o adesivo para baixo.

Aplique o curativo
sobre a ferida,
alisando-o do centro
para as extremidades.

Lentamente retire as
abas de papel, apertando
suavemente as bordas
para garantir a aderência.

Remoção
1. Levante com cuidado as bordas do curativo. Se houver dificuldade,
cole um pedaço de fita adesiva e levante-o puxando a fita. Tome
cuidado especial com curativos sobre incisões cirúrgicas que
tenham suturas, grampos ou fechamento adesivo, para que
estes não sejam removidos junto com o curativo.

Código

Tamanho do Pad

Tamanho do Curativo

90800 Oval

3,8 X 5,7 cm

7,6 X 9,5 cm

90801 Oval

6,0 X 7,6 cm

11,1 X 12,7 cm

90802 Quadrado

9,8 X 10,1 cm

14,9 X 15,2 cm

11,75 X 14,3 cm

16,8 X 19 cm

90807 Sacral
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2. Sempre no sentido do crescimento do pêlo, continue puxando
cuidadosamente o curativo pelas bordas até que toda a superfície
adesiva tenha sido removida da pele.
3. Retire lentamente o curativo da ferida, puxando cuidadosamente
no sentido do crescimento dos pelos.
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Siga os passos abaixo para obter resultados consistentes no tratamento

