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® Spycra Protect
Curativo Adesivo de Silicone 

TamanhoCódigo
5cm x 7,5cmSP575

7,5cm x 10cmSP7510
10cm x 18cmSP1018
18cm x 30cm
5cm x 150cm

SP1830
SP5150
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Unid/Caixa

Características
Curativo de silicone macio, auto-aderente no lado 
do curativo, combina duas características únicas: 
Adesivo de silicone super macio; 
Dupla camada superior elástica, sendo elástico no 
comprimento e na largura. 
Graças à dupla elasticidade o risco de rasgos, 
irritação ou lesões, quando se tem uma pele em 
risco diminui significativamente.

Indicações
Uso associado à Radioterapia na prevenção à 
Radiodermite;
Para proteger e apoiar a pele frágil;
Previnir úlceras por pressão;
Prevenir lesões na pele e formação de escaras;
Intertrigo, Eczemas;
Cicatrização de feridas pós cirúrgicas (plásticas);
Epidermólise Bolhosa – EB.

Contra Indicações
Não use se for alérgico a Silicone.

Anvisa 80301130002

Descrição do produto
Duplamente elástico, no comprimento e na 
largura, com camada superior de fibras de lycra 
que fornece uma aparência sedosa. Mínimo risco 
de tração sobre tecidos da pele. Baixa fricção; 
pele com menos atrito permanece em perfeitas 
condições. Apoio dos tecidos em peles frágeis. 
Flexibilidade; se ajusta perfeitamente, mesmo em
áreas difíceis como nas articulações.
Benefícios: Risco mínimo para a formação de 
bolhas e de feridas por atrito.
Ideal para aplicação em pele fina e frágil. Mínimo 
risco de desenvolver lacerações de pele. Sem 
vazamento, aumenta o conforto do paciente. 
Maior conforto para o cuidador.

Uso
Seguro para usar: 
Os curativos de silicone são macios e feitos de 
química inerte. Testes realizados comprovam que 
silicones macios não causam reações na pele, 
nem toxicidade sistêmica. Permanece bem no 
lugar mesmo após longo tempo de uso. Não é 
necessário curativo secundário para proteger. 
Não adere nas roupas de cama e roupas em geral.

Tecnologia clínica comprovada: 
Estudos publicados mostram que os pacientes 
tratados com curativos de silicone macio, têm 
menos dor significativa quando os curativos são 
trocados. Mostram também um aumento no 
conforto do paciente, menos maceração das 
bordas da ferida e da pele circundante em 
comparação com curativos tradicionais.
Poros largos: 
Risco mínimo de maceração da pele (evaporação 
da transpiração); 
Risco mínimo de maceração de bordas da ferida.
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