O cuidado em suas mãos, a
serviço dos seus pacientes.
Depois de uma cirurgia, na primeira etapa de recuperação,
os pacientes necessitam de uma palavra de confiança que
lhes indique que muito em breve estarão bem e poderão
retomar suas atividades do dia a dia.
E o profissional de saúde? O que precisa para transmitir
essa confiança?

Fechando com Chave de Ouro

As infecções do sítio cirúrgico são um dos maiores riscos para os pacientes no ambiente hospitalar e,
mesmo tomando-se todos os cuidados necessários durante o procedimento, a contaminação também pode
ocorrer durante o pós-operatório. Isso porque a gaze tradicionalmente utilizada em curativos não impede a
entrada de bactérias na área lesionada.
A 3M está lançando o programa Fechando com Chave de Ouro, unindo tecnologia e inovação dos
produtos 3M Cavilon Película Protetora sem Ardor e os curativos 3M Tegaderm +Pad, para melhorar a
experiência do paciente durante sua recuperação e garantir ao profissional de enfermagem uma proteção
adicional contra as infecções.
Aplicados em conjunto, eles garantem a segurança que o paciente necessita com a facilidade de uso que o
profissional valoriza.
Confira as amostras e materiais técnicos deste kit e conte com estas soluções em seu hospital.

3M Cavilon™ Película Protetora sem Ardor.
Proteção de alta performance da pele no pós-cirúrgico.
A Película Protetora sem Ardor 3M Cavilon é uma solução líquida,
transparente, à base de exclusivo polímero 3M e livre de álcool.
Sua formulação especial cria uma barreira de proteção
duradoura sobre a pele intacta ou lesionada, reduzindo o risco de
desenvolvimento de lesões provocadas por umidade ou fricção.

Sem álcool: não
arde na aplicação,
proporcionando maior
conforto ao paciente

Quando é realizada
a substituição
do curativo póscirúrgico, a Película
se desprende com
o produto adesivo,
reduzindo a perda
de células da
pele e, portanto,
contribuindo para
a proteção da
integridade da pele
do paciente

Produto estéril,
disponível nos
formatos* 01 e 03 ml

Seca rapidamente
(em menos de
30 segundos)

Hipoalergênico e
não citotóxico

Ideal para aplicação
em pacientes com
pele frágil

Não precisa ser
removido: evitando a
irritação por fricção

Não oclui os poros

Fácil aplicação

*Dependendo do porte da incisão cirúrgica

3M Tegaderm™+Pad.
Cobertura com segurança e praticidade.
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 transparente. Os curativos de gaze não possuem barreiras
contra bactérias e após o umedecimento, a gaze pode ser ainda menos eficiente como barreira contra bactérias.
O curativo estéril Tegaderm+Pad é a melhor solução para o cuidado pós-operatório, proporcionando uma proteção
adicional contra a umidade, impedindo a entrada de bactérias e vírus, e sua cobertura estéril permite que o paciente
realize sua higiene pessoal sem inconvenientes.

VOCÊ SABIA?

Tegaderm™+Pad

As bactérias podem atravessar até 64
camadas de gaze seca

Os curativos constituem uma barreira
para bactérias e vírus*

Conforto e segurança
para o paciente.

Barreira com dupla
proteção.
Barreira bacteriana: mesmo contra
os organismos mais comumente
associados à ISC: Staphylococcus
aureus, Enterococcus faecalis,
Escherichia coli e Pseudomonas
aeruginosa.

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.

Barreira viral: contra o HIV-1 e
HBV e outros fluidos corpóreos
potencialmente infecciosos
enquanto os curativos
permanecerem intactos e sem
extravasamento*.

Hipoalergênico.
Livre de látex.

* 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 em 4 passos
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Fale com a 3M
0800-0132333
www.3M.com.br/assistenciaaopaciente
falecoma3m@mmm.com

facebook.com/3MSolucoesparaEnfermagem
youtube.com/3MSolucoesEnfermagem

Proteção para
o paciente e
praticidade para
o profissional
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Curativos de gaze não possuem barreira para bactérias.

