Steri-Strip Suturas
Adesivas Cutâneas

Boletim Técnico

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
As tiras de sutura adesiva cutânea 3M Steri-StripTM são fabricadas por
material microporoso não tecido de raiom e um reforço de filamentos para
maior durabilidade e resistência a tensão. São revestidas de adesivo acrílico
hipoalergênico, livre de látex, sensível a pressão e que apresenta aderência
crescente após aplicação.

INDICAÇÕES:
O fechamento de pele com Steri-Strip é indicado como substituição de
outros métodos de fechamento no tratamento de lacerações e incisões
cirúrgicas. Também podem ser usados conjuntamente com suturas e grampos,
ou após a remoção deles, para maior sustentação.

BENEFÍCIOS E CARACTERISTICAS:
 Não invasivo;
 Aumenta a resistência da ferida a tensão;
 Substitui suturas e grampos convencionais para fechamento primário da
pele;
 Reduz o potencial de infecção;
 Melhora os resultados estéticos;
 Favorece a cicatrização cutânea;
 Confortável para o paciente;
 Permite a remoção precoce de suturas e grampos;
 Menos doloroso ao paciente na remoção.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
 A pele deve estar limpa, seca e sem oleosidade para asegurar a
aderência adequada;
 Não aplicar as tiras adesivas sob tensão. Pele lacerada, flictenas ou a
perda da adesão podem caso haja tensão excessiva;
 Não aplicar em feridas infectadas;
 Não aplicar em ferimentos em que a tensão seja elevada ou não seja
possível unir os bordos da pele com os dedos ou pinças.

APLICAÇÃO:
 Limpar e secar a pele;
 Abra a embalagem e remova a lâmina que contêm as suturas adesivas;

 Dobre um dos extremos pré-picotados e retire a sutura adesiva em um
ângulo de 90°;
 Comece o fechamento pelo meio da ferida;
 Aplique a sutura adesiva sem tensão. Coloque a metade da sutura em
um dos lados da ferida e pressione com os dedos;
 Antes de aderir a outra metade da sutura una os bordos da ferida com
os dedos ou pinça;
 Toda a extensão da ferida deve ser fechada com as suturas adesivas,
ficando um espaço de 3 a 5mm entre elas;
 Os bordos da ferida devem ficar unidos com precisão;
 Use a técnica da escada para as feridas em que a ferida esteja
submetida a uma maior tensão.
Em caso de remoção precoce de suturas tradicionais ou grampos:
 Retire as suturas tradicionais ou grampos num período de 3 a 5 dias de
pós-operatório;
 Retire 2 ou 3 pontos de suturas tradicionais ou grampos e substitua por
Steri-StripTM.

REMOÇÃO:
 As suturas adesivas geralmente são mantidas na ferida até que soltem
sozinhas ou sejam removidas pelo profissional, no período de 5 a 7 dias;
 O tempo de permanência varia de acordo com o local de aplicação, o
tipo de pele e o grau de fricção presente na área.

APRESENTAÇÕES:
MODELO
1540
1541
1542
1546
1547
1548

TAMANHO
3mm x 7,5cm
6mm x 7,5cm
6mm x 3,8cm
6mm x 10cm
12mm x 10cm
25mm x 12,5cm

QUANTIDADE POR ENVELOPE
05 suturas
03 suturas
06 suturas
10 suturas
06 suturas
04 suturas
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