
INCIFILM	CAMPO	CIRÚRGICO	
	
Incifilm é um filme de poliuretano transparente e adesivo, que permite a respiração da pele, 
evitando o aumento de umidade sob o campo cirúrgico. 
	
INSTRUÇÕES DE USO 
 

 
 

1. Abra a embalagem no local indicado e retire o campo cirúrgico; 
2. Desdobre e estique o campo cirúgico, segurando-o pelas bordas verdes; 
3. Remova o papel protetor mantendo o campo esticado; 
4. Posicione o campo sobre o sitío cirúrgico e do centro para as bordas, alise de modo 

a remover todas as bolhas de ar; 
5. Remova a fita protetora de papel dos bordos, conforme figuras 5 e 6. 

Para remove-lo após procedimento, descole-o cuidadosamente num ângulo de 180graus. 
Durante a remoção, segure-o mais próximo possível do ponto de junção com a pele, afim de 
se evitar o estriamento do mesmo. 
A pele em pacientes idosos é tipicamente mais frágil, portanto necessita maiores cuidados 
tanto para aplicar, como para remover campo cirúrgico. 
 
APLICAÇÕES 
Indicado para aplicação sobre sitio cirúrgico incisional, com a finalidade de impedir ou 
minimizar a passagem de microorganismos das áreas contaminadas para a área estéril, 
evitando a contaminação cruzada. Apropriado para todos os tipos de cirurgias conforme 
tamanho disponível. 
 
ADVERTÊNCIA: Não desfribilar sobre o campo cirúrgico, pois pode resultar em desfribilação 
ineficiente ou produzir faíscas. 
 
PRECAUÇÕES: Este produto deve ser armazenado em temperature ambiente, livre de 
umidade e ao abrigo de calor excessivo. 
ANVISA: 80301130001 
Produto médico hospitalar de uso único, destruir após o uso. 
Esterilizado em óxido de etileno. Lote e data de validade; vide embalagem do produto.  
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