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INSTRUÇÕES DE USO 

 
DESCRIÇÃO 
CURATIVO SPYCRA® PROTECT, Curativo 
protetor adesivo de silicone, é composto de 
material de silicone auto adesivo, bi-elástico e 
camada superior de fibras de lycra. A estrutura 
e a variedade dimensionada do curativo 
permitem a respiração da pele e suporta uma 
cicatrização ideal da ferida com base no 
princípio da cicatrização da ferida úmida.  
 
FINALIDADE 
CURATIVO SPYCRA® PROTECT tem como 
principal finalidade uso sobre a pele em risco e 
sobre uma grande variedade de feridas 
superficiais (ver aplicações). Portanto, eles são 
uma excelente escolha para uso em clínicas de 
repouso, hospitais e cuidados domiciliares. 
 
APLICAÇÕES 
- Como curativo de proteção para apoiar a pele 
frágil, de apoio subjacente a tecidos cutâneos 
frágeis, limitando o risco para o aparecimento 
de rasgos de pele;  
- Como curativo de proteção em pacientes 
acamados e cadeirantes para diminuir o atrito e 
as forças de cisalhamento, evitando lesões na 
pele e formação de escaras; 
- Como curativo protetor sobre intertrigo, 
eczemas; 
- Na prevenção e cuidado com feridas 
superficiais; 
- Skin Tears com flap classes 1 e 2A; 
- Epidermólise bolhosa simples(EBS); 
- Sitios doadores; 

- No fortalecimento e maturação de tecidos 
recentemente cicatrizados; 
- Como proteção da ferida na área a ser 
completamente cicatrizada; 
- Indicado para feridas com baixo “ou nenhum” 
grau de exsudação;  
- Como curativo na cicatrização de feridas pós 
cirúrgicos; 
- Ulceras crônicas, venosa/arterial, diabética e 
por pressão. 
CARACTERÍSTICAS 
- Duplamente elástica, elástica no comprimento 
e na largura, curativo auto aderente; 
- A camada superior de fibras de lycra evita 
aderência do curativo em roupas de cama e 
outros tecidos; 
- As bordas arredondadas garantem uma 
perfeita fixação na ferida ou na pele frágil, o 
curativo não enrola. 
- Não necessita de fixação extra; 
- A elasticidade do CURATIVO SPYCRA® 
PROTECT garante um ajuste perfeito se 
aplicado em juntas ou áreas de contorno (por 
exemplo, debaixo do braço, sob mama, parte 
interna do cotovelo, virilha); 
- Pode ser reposicionado. As trocas são 
indolores e não traumáticas; 
- Pode ser usado como curativo primário ou 
secundário;  
- Pode permanecer no lugar por longo período 
de tempo, ate 14 dias dependendo do grau de 
sujidade e saturação, diminuindo o número de 
trocas necessária e proporcionando excelente 
custo benefício.  
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1. Limpe o ferimento cuidadosamente, se 
necessário secar a pele circundante. 

2. Escolha o tamanho do curativo que abrange 
a ferida e a pele circundante de pelo menos 
2 cm. O CURATIVO SPYCRA® PROTECT 
pode ser cortado, se necessário, antes de 
remover as películas protetoras. É preferível 
utilizar um tamanho maior em vez de vários 
curativos menores sobrepostos; não 
assegura uma boa aderência quando 
sobrepostos.  

3. Abra a embalagem estéril no local indicado 
e retire o curativo. 

4. Dobre o curativo na linha de corte da 
película protetora levantando as bordas 
internas cuidadosamente. 

5. Remova parcialmente a película protetora 
do centro para a borda em ambos os lados 
do curativo, posicionando a parte adesiva 
do curativo sobre o local a ser aplicado. 
Certifique-se de que cerca de 1 a 2 cm da 
película protetora ainda o protege antes de 
ser aplicado sobre a ferida ou a pele frágil. 

6. Uma vez posicionado sobre a ferida remova 
totalmente a película protetora alisando 
delicadamente toda a superfície do curativo 
inclusive sobre a pele circundante, 
garantindo uma boa vedação. 

7. Aplique o curativo de uma forma normal, 
livre de tensões. Se necessário, pode ser 
removido e reposicionado.  
 

 
 
Nota: Se for utilizado CURATIVO SPYCRA® 
PROTECT em rolo, recomenda-se cortar a 
película de proteção entre os pré-cortes. A 
distância do corte novo para a pré cortada deve 
ser suficiente para que se remova facilmente a 
camada de proteção antes de aplicar o 
curativo.   
O uso de soluções hidratantes tais como; géis, 
óleos, cremes de barreira, dentre outros, 
comprometem a adesividade do curativo. 
Quando do uso de soluções hidratantes, é 
recomendavel que; aguarde ate que o local a 
ser aplicado o curativo esteja completamente 
seco. 
 
ADVERTÊNCIAS  
Não utilizar caso a embalagem se apresente 
danificada ou com sinais de violação 
NÃO REPROCESSAR. 
Armazenar em local limpo, seco e fresco, ao 
abrigo do sol. 
Uso único - Destruir após o Uso. 
 
PRECAUÇÕES 
Ao usar o CURATIVO SPYCRA® PROTECT 
na pele frágil, remova-o suavemente.   
Força e atrito aplicado à pele durante o 
processo de limpeza devem ser minimizados. 
 
TAMANHOS DISPONÍVEIS 

 

SPYCRA 
PROTECT® 

5 cm x 7,5 cm Caixa 10 un. 

7,5 cm x 10 cm Caixa 10 un. 

10 cm x 18 cm Caixa 05 un. 

18 cm x 30 cm Caixa 03 un. 

5 cm x 150 cm Rolo 01 un. 

 
FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR: 
Reskin Medical N.V. 
Ravenshout Z 5.2.50 
3980 Tessenderlo 
België/Belgique/Bélgica 
Tel:  00 32 (0)13 67 13 67 
Fax: 00 32 (0)13 67 13 68 
Web: www.reskin.eu 
 
IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:  
SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP 
R. Rockefeller, n°973, Bairro Rebouças 
CEP: 80230-130 
Curitiba – Paraná – Brasil 
CNPJ 07.167.191/0001-20 
 
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
FONE - (0xx) (41) – 30152697  
Home page: http://www.sanovie.com.br 
Resp. Técnico - Anna Paula Araujo de Carvalho 
Coren - PR 276-956 
N° DE CADASTRO ANVISA: 8.03011.3 
Marcelo A. Lima Silva     Anna Paula A. de Carvalho 
 Representante Legal           Responsável Técnico 

 

http://www.reskin.eu/

