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FICHA TÉCNICA
Produto: FILME FENESTRADO INVENA FIX CREMER ADVANCED

Cadastro ANVISA:
80245210167

Indicação: Filme fenestrado Invena Fix é indicado para fixações de cateteres intravenosos (IV), centrais e
periféricos, para proteção do sítio de inserção e prevenção de infecção por contaminações externas.

Especificação do Produto: Filme fenestrado Invena Fix é um curativo de filme de poliuretano e não tecido de
viscose, recoberto com adesivo acrílico hipoalergênico, acompanha fitas auxiliares autoadesivas à base de fibras de
celulose e não tecido de viscose, recobertas com adesivo acrílico hipoalergênico.
Foto Ilustrativa:

Modo de usar:
1 – Após realização da punção, abra cuidadosamente a embalagem estéril do curativo.
2 – Retire o papel de proteção nº 1, expondo a face adesiva do curativo;
3 – Aplique o curativo no local da inserção, alinhando as conexões da inserção com a fenestra do curativo. Certifiquese de que o ponto de inserção do cateter fique totalmente sob o filme;
4 – Remova cuidadosamente o papel de proteção nº 2, fixando a extremidade do curativo;
5 – Remova os papéis de proteção das fenestras nº 3, finalizando a fixação do curativo;
6 – Remova o filme de proteção do dorso, alisando o curativo em direção às bordas para garantia de fixação;
7 – Utilize as fitas auxiliares, fixadas no papel de proteção nº 2, para garantir estabilidade do cateter e identificar o
paciente e data do curativo. Recomenda-se executar as anotações na fita de identificação antes da aplicação no
paciente.
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Principais Características:
 Permite visualização do sítio da inserção;
 Protege contra infecções;
 Textura suave;
 Conta com fitas auxiliares para melhor fixação;
 Fácil aplicação (passo a passo indicativo);
 Permeabilidade seletiva;
 Fixa cateteres vasculares;
 Conta com fita para identificação do paciente;
 Partes destacáveis e fitas autoadesivas que garantem estabilidade ao dispositivo fixado;
 Estéril por ETO.
Precauções e Advertências:
 Verificar integridade da embalagem antes da utilização;
 Manter em local seco e fresco;
 Manter ao abrigo do sol;
 Verificar data de validade antes da utilização;
 Não usar o produto sobre feridas ou lesões;
 Este produto deve ter a prescrição e supervisão de um profissional de saúde habilitado;
 Em caso de sangramento no local de inserção do cateter, faz-se necessário hemostasia antes da aplicação
do curativo;
 Não tencione o curativo durante a aplicação e não utilize o curativo se ele estiver tensionado.
Disponível nas Apresentações:
Código
Descrição
584394 Filme Fenestrado Invena Fix Cremer Advanced 7cmX9cm
584400 Filme Fenestrado Invena Fix Cremer Advanced 9cmX12cm

Apresentação
Caixa com 6 cartuchos, contendo 50 unidades
Caixa com 6 cartuchos, contendo 50 unidades

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