
®Eclypse  Boot
Curativo Superabsorvente.

Controle efetivo do exudado.
Absorve �uídos, não seu orçamento.



® Eclypse Boot
Apoio

2ª Camada

Camada de bloqueio 
de umidade

Camada de 
absorção rápida 

Revestimento externo
O �lme de revestimento da camada externa, resistente a água, dos curativos Eclypse, 
são a prova de contaminação por bactérias e vírus e impedem in�ltrações.

Camada Secundária
Sua camada secundária �ca abaixo da camada externa de revestimento e acima 
da camada onde há o sistema de bloqueio de umidade

Sistema de bloqueio de umidade
A camada central dos curativos Eclypse consistem de folhas de cristais altamente absorventes �xadas 
mecanicamente a uma almofada de celulose

Camada de rápida absorção por capilaridade
Esta camada leva rapidamente o exudato do leito da ferida para a camada do sistema de bloqueio de umidade

Camada de contato de silicone macio
A camada de silicone adere gentilmente a pele, mas dado sua natureza hidrofóbica do silicone, não adere ao leito 
da ferida, assim como não causa danos aos novos tecidos recém formados.

55cm x 47cmCR4237
60cm x 70cmCR4284

TamanhoCódigo

Características
Anatomicamente desenhado para membros 
inferiores;
12 compartimentos super abosorventes inter-
conectados para otimizar a absorção;
Altamente conformável;
Aumenta signi�cativamente a mobilidade do 
paciente;
Curativo com design único, fácil de aplicar;
Reduz consideravelmente o tempo de aplicação;
Disponível em dois tamanhos;
Tecnologia Stay Dry.

Indicações
Feridas com médio para alto nível de exudato;
Feridas super�ciais;
Úlceras arteriais
Úlceras por pressão;
Úlceras diabeticas;
Linfoedemas;
Úlceras de pernas;
“Leaky” legs. 

Contra Indicações
Não usar em sangramentos arteriais ou feridas 
com sangramento intenso. 
Não cortar o curativo Eclypse Boot.

Anvisa 80301130029

Curativo super absorvente para cobertura de 
pernas (abaixo do joelho). Solução clínica única 
para ajudar no controle do excesso de �uído, 
geralmente associado a edemas em membros 
inferiores.
Descrição do produto
Eclypse Boot é um curativo super absorvente 
especialmente desenhado para controlar o alto 
nível de exsudato em membros inferiores.
Seu desenho anatômico supera a di�culdade, 
complexidade e tempo tradicionalmente gasto 
com a combinação de curativos utilizados para 
conter o excesso de �uídos em membros inferiores, 
que geralmente tomam espaço e restringem a 
mobilidade do paciente.

Uso
Abra totalmente o curativo com a face branca 
voltada para cima, coloque o calcanhar do paciente 
no centro do pequeno triângulo localizado na 
secção anterior do curativo, de modo que a base 
posterior do triângulo �que voltada para o 
paciente. Dobre as duas pequenas secções laterais 
do triangulo e �xe as com Siltape. Dobre a secção 
posterior maior em uma única vez, de modo 
envolver a perna do paciente, também �xando com 
�ta adesiva Siltape.
O tempo de uso/troca vai depender do nível de 
exsudato, mas o curativo Eclypse pode �car no local 
por até 7 dias. O Eclypse pode ser usado sob 
bandagem de compressão.

Tamanhos disponíveis +55 41 3015-2697 |  +55 41 3016-3134
Curitiba, Paraná  Brasil
sanovie.com.br

Made in UK

Todos os tamanhos em embalagem com 05 unidades


