
Sil �xx 
Fita Adesiva de Silicone

Características
Fita adesiva de silicone – Sil Fixx é ótima para todo 
tipo de �xação: de cateter IV, agulhas de fístulas, 
cânulas, eletrodos, etc. Pode ser reposicionado, 
pode ser aplicado direto sobre a pele e o tubo 
colocado por cima.
Especialmente desenvolvido para uso Neonatal 
ou Geriátrico.
Auto aderente;
Macio e conformável;
Facilmente reposicionável e ajustável sem perda 
de aderência;
Curativo com tecnologia atraumática;
A prova d'água e transpirável;
Não sai quando imerso em água;
Já com linha de pré-corte, dispensa o uso de 
instrumento de corte;
Não deixa resíduos de cola, não remove cabelo ou
pelo.

Indicações
Fixação de curativos, proteger áreas sob tubos 
e/ou mascaras de oxigênio;
Fixação de cânulas, sondas nasogástricas;
Manter as pálpebras fechadas durante o ato 
cirúrgico;
Para todas as situações em que �tas adesivas com 
colas acrílicas não sejam bem toleradas;
Pós operatório cirurgias plásticas em geral;
Ideal para pacientes pediátricos, neonatos, 
geriátricos, pacientes em diálise, quimioterapia 
ou radioterapia.
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Descrição do produto
Fita Adesiva de Silicone Sil Fixx – perfurado e 
macio, reduz a fricção, diminui signi�cativamente 
o risco de danos a pele �na ou friável no momento 
da retirada. A adesividade do silicone não remove 
a célula da mesma forma que outras �tas com 
adesivos acrílicos.
Excelente adesividade, não sai quando submerso 
em água.

Uso
Sil Fixx pode ser reposicionado, já vem com linha 
de pré-corte, dispensa o uso de instrumento de 
corte na beira do leito, seguro sobretudo para 
pacientes neonatos.
Cada secção entre as linhas de pré-corte, tem 1 
cm de largura, o que torna seu uso econômico, 
sem perda ou desperdício de material.
Silicone Sil Fixx permite que a remoção ocorra em 
qualquer sentido, mesmo sobre pelos ou cabelos.
Paciente pode tomar banho, sem perda ou sem 
necessidade de retirada, Sil FIxx é a prova d´água.

Tamanhos disponíveis  

Tamanho

2,5cm x 5m
5,0cm x 5m

SF2550
SF5050

Código

Caixa com 04 ou 06 rolos, conforme o código do produto.




