
Eclypse  Adherent Sacral®

Curativo super absorvente Sacral com 
camada de contato em silicone macio

Tamanho

17cm x 19cm
22cm x 23cm

CR3985
CR3986

Código

Características
Curativo com tecnologia atraumática;
Alta capacidade de contrôle do exsudato;
Camada externa transpirável e repelente 
a �uídos;
Ambiente de cicatrização da ferida úmido;
Sistema de bloqueio de umidade.

Indicações
Todas feridas com exsudação na área sacral, por 
exemplo: úlcera por pressão.

Contra Indicações
Nao usar em sangramentos arteriais ou feridas 
com sangramento intenso. 
Não corte o curativo Eclypse Adherente Sacral.

Dica
Aplique o curativo em dois estágios: dobre o 
curativo ao meio de modo a formar um vinco, 
assegure que a primeira metade do curativo 
esteja colada a pele, antes da segunda metade do 
curativo ser exposta, então remova o reves-
timento protetor da segunda metade e �xe-a 
repetindo a mesma operação executada com a 
primeira metade a�m de garantir uma boa 
�xação. Este método de aplicação reduz o risco 
de dobras e enrrugamentos indesejados no 
curativo.
Eclypse Adherent Sacral tem o formato ideal para 
também ser aplicado sobre os quadris, sob os 
braços (axilas) ou região dos seios, tal como na 
área sacral. 
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Made in UK

Descrição do produto
Eclypse Aderente Sacral é um curativo super 
absorvente para área sacral, com alta capacidade 
de controle do exsudato, com uma camada de 
contato em silicone macio Sil�x. 
Eclypse Aderente sacral irá aderir somente na 
pela seca no entorno da ferida e pode ser 
facilmente retirado para ajustar, sem perda de 
suas prorpiedades aderentes.

Uso
Coloque o curativo Eclypse Aderente Sacral com a 
face branca voltada para a superfície da ferida, 
com a camada bege voltada para cima, deixando 
uma sobra de no mínimo 2cm além das bordas no 
entorno da ferida. O curativo deve ser torcado 
antes de saturar sua capacidade, mas o tempo de 
uso/troca vai depender do nível de exsudato, 
podendo �car no local por até 7 dias.

Tamanhos disponíveis  

Todos os tamanhos em embalagem com 10 unidades




