
®Sil�ex  
Curativo em Silicone macio.

Adesão gentil e máximo conforto.



®Sil�ex
Curativo em Silicone macio

TamanhoCódigo
5cm x 7cmCR3922

8cm x 10cmCR3923
12cm x 15cmCR3924
20cm x 30cmCR3925
35cm x 60cmCR4006

10
10
10
10
5

Unid/Caixa

Curativos tradicionais facilmente dani�cam ou 
removem células na troca ou remoção;
In�exíveis por natureza, tocam/aderem apenas 
nos pontos mais altos da super�cial da pele;
Praticamente impossível reposiciona-los uma 
vez aplicado.

Aderem gentilmente na pele no entorno da 
ferida e não no leito úmido da ferida;
A adesão gentil evita a remoção da pele ou que 
haja danos ao tecido sadio na troca do curativo;
Permite fácil remoção, livre de dor, minimizando 
o stress e o desconforto do paciente.

Curativos adesivos tradicionais  Curativos de Silicone macio  

Características
Atraumático, curativo de silicone para remoção 
livre de dor;
Competitivo quando comparado com outras 
marcas, o Sil�ex torna se uma solução efetiva e 
com ótimo custo benefício;
Único curativo de silicone no mercado com 
tamanho 60 cm x 35 cm;
Pode ser recortado;
Altamente conformável para maior conforto do 
paciente;
Seus poros abertos e largos reduzem o potencial 
de obstrução e acúmulo sob o curativo, 
permitindo que o exsudato passe livremente.
Indicações
Pode ser utilizado em conjunto com tratamento 
por pressão negativa(TNP);
Prevenção á formação de úlcera por pressão (no 
caso de pacientes acamados, cadeirantes e 
usuários de próteses); 
Epidermólise Bulhosa tipo EB simples;
Skin Tears;
Eczemas, queimaduras de Grau I e II;
Abrasões e Lacerações;
Feridas cirúrgicas.
Contra Indicações
Não use se for alérgico a Silicone.

Anvisa 80301130038

Descrição do produto
Sil�ex foi projetado para aderir gentilmente a 
pele no entorno da ferida, e não ao leito da ferida. 
As propriedades do silicone resultam num 
curativo atraumático com objetivo de reduzir a 
dor e trauma, associados a troca de curativos. O 
curativo Sil�ex permite a passagem de exsudato.

Uso
Proteção para apoiar a pele frágil (pele em risco), 
de apoio subjacente à tecidos cutâneos frágeis, 
limitando o risco para o aparecimento de rasgos 
de pele. Minimizar a dor e o trauma associado a 
troca do curativo.
Proteção para diminuir o atrito e as forças de 
cisalhamento com os pacientes acamados, 
cadeirantes e usuários de próteses, evitando 
lesões na pele.
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