Advazorb Sil x
Advazorb Sil x Lite
®

®

Curativo de espuma hidrofílica
revestido por silicone macio.

Descrição do produto

Características

Advazorb Sil x e Advazorb Sil x Lite, curativos
com excelente capacidade de retenção de
uídos, com um revestimento de silicone macio,
adesivo e atraumático.
O silicone macio assegura que o curativo adira no
entorno da ferida ou na superfície externa do
curativo primário. É particularmente indicado
para pacientes com pele friável ou delicada, é uma
escolha ideal para feridas sensíveis.

Camada de contato com a pele em silicone macio
e atraumático;
Camada de silicone hidrofílica adere somente ao
entorno da ferida;
Aplicações repetidas do curativo não causarão
estriamento na pele.

Uso
Aplique sobre a superfície da ferida com a o lado
rosa para cima, assegurando que o curativo cubra
a área total da ferida, com uma sobreposição
mínima de 2cm além das bordas da ferida. Fixe-o
no local com ta Siltape, se necessário, ou
bandagem apropriada.
Obs.: o tempo de uso do curativo dependerá do
nível de exsudação da ferida, podendo car no
local por até 7 (sete) dias.

Indicações
Apropriado para exsudação severa e crônica,
incluindo:
Cortes e abrasões;
Queimaduras super ciais;
Feridas cirúrgicas;
Úlceras de pernas;
Úlceras por pressão;
Úlceras diabéticas.

Contra Indicações
Sangramento arterial, feridas com alto sangramento e tumores vasculares.

Anvisa 80301130036

Tamanhos disponíveis
Produto

Código

Tamanho

Advazorb Sil x
Espessura: 5mm

CR4177
CR4178
CR4181
CR4179
CR4180
CR4182

7,5cm x 7,5cm
10cm x 10cm
10cm x 20cm
12,5cm x 12,5cm
15cm x 15cm
20cm x 20cm

Produto

Código

Tamanho

Advazorb Sil x
Lite
Espessura: 2mm

CR4185
CR4186
CR4189
CR4187
CR4188
CR4204

7,5cm x 7,5cm
10cm x 10cm
10cm x 20cm
12,5cm x 12,5cm
15cm x 15cm
20cm x 20cm

Todos os tamanhos em embalagem com 10 unidades
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Made in UK

