
®Eclypse  Foot

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

Curativo Superabsorvente.



® Eclypse Foot
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.

Características
Rá çã ;pida absor o
Alta capacidade de retenção;
Camada externa repelente a �uídos;
Forte e durável;
Tecnologia Stay Dry (�que seco);
Fino e maleável;
Especialmente indicado para o tratamento de 
feridas associadas a pés diabéticos.

Indicações
Feridas com médio para alto nível de exsudato;
Feridas super�ciais;
Úlceras arteriais
Úlceras por pressão;
Úlceras de pés diabeticos.

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

Anvisa 80301130029

Curativo super absorvente para cobertura dos 
pés. Um curativo super absorvente, desenhado 
para ser seguramente aplicado em áreas envolta 
dos pés, para melhor controle do exsudato.
Descrição do produto
O curativo combina a alta capacidade de retenção 
de �uidos dos curativos Eclypse, com um desenho 
anatômico, para adaptar-se confortavelmente e 
efetivamente no entorno dos pés. Oferece um 
ganho de conforto ao paciente, alem de ser muito 
fácil aplicá-lo.

Uso
Abra o curativo totalmente com a face branca 
voltada para cima, posicione o pé do paciente no 
centro do curativo de modo que o calcanhar �que 
sobre a borda posterior. Dobre de uma única vez a 
parte anterior do curativo, a frente do pé do 
paciente, e �xe-a com �ta adesiva Siltape. Em 
seguida dobre as abas laterais direita e esquerda 
sobre o “peito” do pé, e �xe-as 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. Devida sua alta 
capacidade de retenção de líquidos, o curativo 
pode �car pesado, indicando a necessidade de 
troca.

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

Made in UK

33cm x 48cmCR4219

TamanhoCódigo

Embalagem com 05 unidades


