3M Soluções para Cuidado Crítico e Crônico

O Curativo Estéril Tegaderm™ Pad composto por uma almofada
não aderente e absorvente em dorso de filme transparente e com
adesivo hipoalergênico que não contém látex. É à prova de água e
possui barreira contra bactérias e vírus*.

Cobrindo todas as suas
necessidades de prevenção
das Infecções do centro
cirúrgico
Proteger seus pacientes e sua instituição das infecções do
sítio cirúrgico (ISC) não se restringe a um único fator. Por
isso o Curativo Transparente Tegaderm™ Pad garante três
características avançadas de desempenho. Todas elas com
o objetivo de ajudar a reduzir o risco das infecções do sítio
cirúrgico, em uma única etapa.

Simplicidade
Facilidade aos profissionais:
- Presença de moldura, facilitando aplicação e evitando perdas.
- Adesivo sensível à pressão.

Diferença Transparente
Ao contrário dos curativos com gaze e fita, o
filme transparente é impermeável à água e
permeável a vapores, permitindo as funções
normais da pele.

Conforto e segurança para o paciente:
- Conformável aos contornos do corpo.
- Adesivo com fácil remoção, assegurando a integridade da pele.
- Composição da almofada garante a não adesão ao leito da
ferida, diminuindo a dor durante a retirada.
- Hipoalergênico.
- Livre de látex.
Flexibilidade:
- Variedade de tamanhos e formatos assegura uma rápida e
precisa aplicação, de acordo com a necessidade de aplicação.

Barreira com Dupla Proteção
Barreira bacteriana: mesmo contra os
organismos mais comumente associados à ISC:
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis,
Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa.
Barreira viral: contra o HIV-1 e HBV e outros
fluidos corpóreos potencialmente infecciosos
enquanto os curativos permanecerem intactos e
sem extravasamento*.

* Testes in vitro realizados no Nelson Laboratories mostram que o filme transparente dos curativos Tegaderm™ constitui uma barreira viral para vírus com diâmetro de 27 nm ou maiores enquanto o curativo permanecer
intacto e sem vazamentos.

Aplicações sugeridas
• Feridas pós-cirúrgicas.
• Feridas agudas (abrasões, lacerações, queimaduras).
• Feridas com drenagem leve a moderada.
• Feridas superficiais e de espessura parcial.

"Tratamento pós-cirúrgico da incisão: Após a cirurgia
proteger a incisão com fechamento primário com curativo
estéril durante 24 a 48 horas"
- Categoria IB

Fonte: CDC, 1999

Impacto daS INFECÇÕES DO SÍTIO CIRÚRGICO
As infecções do sítio cirúrgico (ISCs) são a 2ª maior causa de infecção hospitalar1, chegando a custar $29 mil dólares
dependendo do patógeno e do procedimento2. Os pacientes que desenvolvem ISC após a alta hospitalar têm probabilidade 5 vezes
maior de serem readmitidos no hospital e têm chance 2 vezes maior de morrer do que os que não adquirem ISC3.

Curativos de Gaze não possuem barreira para bactérias
Estudos clínicos mostraram taxas de infecção mais elevadas em feridas em que se utilizaram curativos de gaze em comparação a feridas tratadas
com curativos de filme transparente4. Os curativos de gaze não possuem barreiras contra bactérias e um estudo in vitro demonstrou que as
bactérias podem atravessar até 64 camadas de gaze seco. Após o umedecimento a gaze pode ser ainda menos eficiente como barreira contra
bactérias5.

Tegaderm Pad

Você Sabia?

Os curativos constituem
uma barreira para
bactérias e vírus*.

As bactérias podem
penetrar até 64
camadas de gaze
seca.

* Testes in vitro realizados no Nelson Laboratories
mostram que o filme transparente dos curativos
Tegaderm™ constitui uma barreira viral para vírus
com diâmetro de 27 nm ou maiores enquanto o
curativo permanecer intacto e sem vazamentos.

Aplicação

Remova o liner do
curativo na moldura
de papel expondo a
superfície do adesivo.

Abra a embalagem e
retire o curativo estéril.

Posicione o curativo
sobre o sítio da ferida e
retire a moldura.

Alise o curativo e
pressione com firmeza
as bordas.

Remoção:
Segure com delicadeza uma borda e puxe lentamente o curativo da pele no sentido do crescimento dos pelos. Evite traumatizar
a pele, o que pode ser causado puxando o curativo da pele para trás em vez de para cima.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL
código

Tamanho do Curativo

Tamanho da Almofada

Curativos por caixa

3582 BR

5 cm x 7 cm

2,5 cm x 4 cm

50

3584

6 cm x 10 cm

2,5 cm x 6 cm

50

3586 BR

9 cm x 10 cm

4,5 cm x 6 cm

25

3591

9 cm x 25 cm

4,5 cm x 20 cm

25

3593

9 cm x 35 cm

4,5 cm x 30 cm

25
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