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Pharmapore PU Sterile 
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Características
Possui estrutura única com camadas uniformes de 
poliuretano, além de proteger o ferimento do 
paciente, oferece elasticidade e resistência;
A camada de PU com partículas de estrutura única 
é permeável a vapores d’água e, ao mesmo 
tempo, a prova d’água, permitindo ao paciente 
tomar banho com o curativo aplicado;
A base central laminada não aderente(em rayon), 
é altamente absorvente e confortável, conta ainda 
com uma pequena rede de polietileno (PE) que 
evita adesão à ferida;

Indicações
Curativo para cuidados de feridas cirúrgicas 
limpas e fechadas, de uso pós operatório;
Utilização em acidentes e emergências para 
cortes, dilacerações e feridas saturadas.

Modo de uso
Vide bula na embalagem do produto.

Anvisa 80301130004

Descrição do produto
Pharmapore PU Sterile é um curativo não-tecido 
coberto por uma camada de PU que permite a 
respiração da pele. Além de ser dotado de uma 
base central absorvente e não-aderente (rayon).

Mecanismo de Ação
Base anti-adesiva e de ampla absorção: A 
camada de contato é feita de PE possibilita a 
penetração de sangue e edema até a base 
absorvente, mantendo boas condições para o 
processo de cicatrização e garantindo a mínima 
sensação de dor as retirar o curativo. 
Barreira a prova d’água e contra bactérias: a 
camada externa de PU protege o local contra 
infecção e edema, diminuindo o risco de 
contaminação por bactérias.
Segurança e alta aderência: a camada adesiva 
hipoalérgica existente na superfície uniforme 
permite que o ferimento respire e os vapores 
d’água saiam, evitando maceração da pele. O 
curativo não deixa resíduos adesivos, o que 
permite uma �xação segura e �rme do curativo ao 
redor do ferimento.
Conforto ao paciente: A estrutura do Pharma-
pore PU Sterile possui efeito de maciez e 
conforto, ajustando-se em todos os locais do 
ferimento, inclusive em locais desconfortáveis, 
como axilas e omoplata. A base espessa minimiza 
a in�ltração de líquidos e ajuda a proteger contra 
traumas durante a retirada.

Cada curativo Pharmapore PU Sterile é 
esterilizado e embalado individualmente.

+55 41 3015-2697 
Curitiba, Paraná  Brasil
sanovie.com.br

Made in Egypt

DimensãoCódigo
7 x 5 cmPU 75 200

Unid/Caixa

9 x 15 cm
10 x 12 cm
10 x 30 cm

PU 915
PU 1012
PU 1030

60
70
40


