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80245210091

Indicação: Filme transparente com compressa é indicado como cobertura primária ou secundária, em feridas de leve
a moderada exsudação e também como proteção mecânica em pele íntegra.

Especificação do Produto: O Filme transparente com compressa absorvente é um curativo adesivo de filme de
poliuretano, coberto com adesivo hipoalérgico e almofada não aderente à base de viscose. Durante o tratamento, o
curativo age absorvendo exsudato do ferimento em sua almofada não aderente. Sua película de poliuretano possui
características de permeabilidade seletiva, permitindo trocas gasosas e age como barreira contra água e microorganismos.

Foto Ilustrativa:

Modo de usar:
1 – Prepare o local de aplicação do produto, realizando desbridamento, tricotomia e limpeza, conforme instruções do
protocolo da instituição;
2 – Escolha o tamanho adequado para o procedimento a ser realizado;
3 – Abra cuidadosamente a embalagem estéril;
4 – Remova a película protetora sobre o visor do curativo;
5 – Remova a película protetora da face adesiva do curativo;
6 – Aplique o curativo sobre o local desejado, fazendo visualização por meio do visor, certifique-se de não estar
esticando o curativo durante a aplicação;
7 – Faça a remoção da ultima película protetora sobre a face adesiva do curativo;
8 – Remova as bordas do curativo, fazendo leve pressão do centro às bordas do curativo, a fim de garantir total
fixação do mesmo.
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Principais Características:
 Excelente fixação;
 Transparente;
 Permeabilidade seletiva;
 Sistema de fácil aplicação;
 Textura suave;
 Protege a pele;
 Com compressa absorvente não aderente;
 Livre de látex;
 Estéril por ETO.
Precauções e Advertências:
 Manter em local seco e fresco;
 Manter ao abrigo do sol;
 Verificar data de validade antes da utilização;
 Verifique a integridade da embalagem antes de utilizar o produto;
 Este produto deve ser utilizado sob prescrição e supervisão de um profissional da saúde habilitado;
 Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica;
 Produto de uso único, destruir após o uso.
Disponível nas Apresentações:
Código
Descrição
375237 Filme Transparente com Compressa Cremer Advanced
6cmX7cm
375244 Filme Transparente com Compressa Cremer Advanced
10cmX10cm
375251 Filme Transparente com Compressa Cremer Advanced
10cmX15cm

Apresentação
Caixa com 6 cartuchos, com 100 unidades
Caixa com 6 cartuchos, com 20 unidades
Caixa com 6 cartuchos, com 20 unidades

Responsável Técnico:
Fernanda Fortes de Oliveira
CRF/SC nº 13.686
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