Modelos de curativos disponíveis
90611

90619

Tamanho: 10 x 11 cm
Espuma: 6 x 7,6 cm

Tamanho: 13,9 x 13,9 cm
Espuma: 7,6 x 7,6 cm

3M Tegaderm™ Foam
Curativo de Espuma de Alta Performance

90612

Tamanho: 14,3 x 14,3 cm
Espuma: 10 x 10 cm

O controle de
exsudato ficou
mais inteligente.

90616

Tamanho: 19 x 22,2 cm
Espuma: 14 x 17,1 cm
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Conheça outras soluções 3M
para tratamento de feridas
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Tegaderm™ AgMesh
Curativo antimicrobiano

Tegaderm™ Alginato
Absorção e
preenchimento de
cavidade

0800-0132333
www.3M.com.br/assistenciaaopaciente
3mSolucoesparaEnfermagem@mmm.com
facebook.com/3MSolucoesparaEnfermagem
youtube.com/3mSolucoesEnfermagem

Tegaderm™ Absorbent
Absorção com
visualização

Coban™2
& Coban™2 Lite
Terapia compressiva
multicamadas

Cavilon™ Película
Protetora sem Ardor
Proteção periferida

3M Tegaderm™ Foam Curativo de Espuma de Alta Performance

Conheça, camada a camada,
a inovadora composição de
Tegaderm™ Foam

Maior capacidade de
gerenciamento em qualquer
nível de exsudação

O cuidado de feridas de baixa a alta exsudação se divide agora em duas fases:
antes e depois de Tegaderm™ Foam. Suas quatro camadas de absorção, uma delas
super absorvente, garantem controle superior do exsudato, diminuindo o risco
de maceração e mantendo a umidade ideal para a cicatrização.

Um novo tempo em controle de exsudação

Exclusivo sistema de aplicação
com moldura para áreas de
curvatura.

A inovadora estrutura de Tegaderm™ Foam, integrando camada de espuma,
camada super absorvente e elevada taxa de evaporação, proporciona
excepcional controle do exsudato, mesmo em situações desafiadoras. Cuide
do paciente, e deixe Tegaderm™ Foam cuidar do exsudato.

Filme Tegaderm™ com
alta taxa de evaporação
Tecnologia Tegaderm™ assegura que o curativo
vai permanecer aplicado, conformando-se ao
local, sem descolar ou vazar.
Altamente respirável, permitindo alta taxa
de evaporação, quando necessário.
• Barreira à prova de água, protege de
contaminação viral e bacteriana.
•

Baixa Exsudação

Alta Exsudação

Absorve e retém apenas a quantidade necessária
de exsudato.

Estrutura inteligente de 4 camadas aumenta
a capacidade de absorção do curativo.

•

Mantém o meio úmido ideal 		
para a cicatrização.
• Reduz o risco de adesão à ferida 		
para uma remoção sem trauma.

Camada de
controle de umidade

• Reduz o risco de maceração.
• Aumenta o tempo de permanência 		
do curativo.

Permite a rápida evaporação do excesso
de exsudato do curativo, aumentando seu tempo
de uso.
•
•
•

Distribui o exsudato.
Facilita a evaporação.
Mantém a umidade ideal.

Indicações: Feridas
de baixa a alta exsudação

Camada
super absorvente

• Úlcera por pressão

Forma um gel que absorve e retém o exsudato,
reduzindo risco de maceração.
•
•

• Absorção do curativo rápida e vertical.
• Retenção na camada super absorvente.
• Formação de gel sem contato com a ferida.
• Alta evaporação do excesso de exsudato.

Camada extra de absorção.
Dobra a capacidade de absorção do
curativo.

Camada de
espuma suave

• Úlcera venosa
• Úlcera arterial

Aplicável nas mais
diferentes situações

• Úlcera neuropática

Sua borda adesiva se adapta aos contornos
do corpo e da ferida.
Permite associação com outras coberturas.

• Área doadora de enxerto

• Lesão por fricção

• Abrasões

Absorve vertical e rapidamente, retirando o
excesso de exsudato da ferida e periferida.
•

Adapta-se ao leito da ferida sem aderir.

Maior tempo de permanência: até 7 dias comprovado.

