
Descrição do produto
Eclypse é um curativo super absorvente, com alta 
capacidade de controle do exsudato, um produto 
desenhado para absorver o �uído, reduzir o 
potencial de vazamentos e reduzir o risco de 
maceração.
O curativo tem uma face de absorção rápida, 
combinado com um “sistema” de retenção de 
umidade altamente absorvente. A camada 
absorvente tem uma grande capacidade com uma 
rápida absorção. Sua camada externa é um �lme  
resistente a água e a in�ltração, com alta taxa de 
transferência de vapores, prolongando sua 
usabilidade.

Uso
Coloque o curativo Eclypse com a face branca 
voltada para a superfície da ferida, com a camada 
bege voltada para cima. Para grandes feridas 
pode se colocar os curativos lado a lado e �xados 
com Siltape ou bandagem. 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 em terapia sob 
compressão.

Tamanhos disponíveis

Eclypse  ®

Curativo secundário Super absorvente 
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Código Unid./Caixa 
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Made in UK

Características
Rapida absorção;
Alta capacidade;
Camada externa repelente a �uídos;
Forte e durável;
Tecnologia Stay Dry  (Fique Seco);
Fino e conformável.

Indicações
Feridas necróticas;
Feridas com tecidos de granulação;
Feridas pos operatórias ou deiscências;
Feridas malígnas (tumorais);
Sítio doadores;
Úlceras de pernas e úlceras por pressão.

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

Dica
O curativo Eclypse tem uma tecnologia muito 
similar com a tecnologia das fraldas, o curativo 
expande com o exsudato, o que é um bom 
indicativo de que precisa ser trocado – o paciente 
pode perceber que o curativo está um pouco 
pesado. 
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