Prontos para proteger!
A única cobertura de 5 camadas com silicone
e Tecnologia Hydrofiber®.
Aquacel®Foam Pro foi desenhado para proteger a pele de lesões causadas por umidade
e forças de fricção e cisalhamento, quando usado como parte de um protocolo de cuidados.*1

Desenhado para
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Tempo de uso
recomendado:
máximo de 07 dias

Camada de espuma
suave
Camada de ligação

Camada de Aquacel®

Camada de silicone
adesivo perfurado

Suave, gentil,
flexível e
conformável
†*1

Todas as 5 camadas do Aquacel®Foam Pro foram desenhadas
para proteger a pele contra lesões
Evidências de um estudo multicêntrico2:

85%

Preferência clínica
85% dos clínicos pesquisados relataram que Aquacel®
Foam Pro é melhor do que as coberturas
que já utilizaram previamente.2

79%

Satisfação clínica positiva
79% dos clínicos pesquisados relataram EXCELENTE ou
boa satisfação com os curativos Aquacel® Foam Pro.2
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®
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Guardiões da Pele
Proteção. Defesa. Cuidado.

Camada Superior Protetora
Filme suave, respirável e impermeável que ajuda
a minimizar cisalhamento e fricção† * 1, por exemplo,
entre a roupa de cama e a cobertura.
Camada Central
Espuma e silicone em multicamadas com a Tecnologia
Hydrofiber® ajuda a fornecer um microclima ideal
na pele, absorvendo e afastando o excesso
de umidade da pele. * 1,3
Camada Adesiva de Silicone Suave Perfurada
Camada de adesivo de silicone suave perfurada
permite fácil aplicação e remoção.

*Demonstrado in vitro.˚ Quando udado como parte de um protocolo de
cuidados. †Por favor, consulte as instruções de uso para maiores informações.

Protegendo, defendendo e cuidando com Aquacel® Foam Pro
Desafio clínico
• Proteger a pele das lesões causadas por umidade
e forças de fricção e cisalhamento
• Manejar o microclima da pele
• Avaliar regularmente a pele

Solução
• O design da cobertura multicamadas ajuda a manter o microclima
ideal na pele, manejando situações como os episódios de transpiração
excessiva ou incontinência, que levam às lesões * 1
• A Tecnologia Hydrofiber® ajuda a criar um microclima ideal,
com uma pele saudável * 1,3
• O adesivo de silicone suave permite que você levante a cobertura
para inspecionar a pele e reaplicar * 1

AQUACEL® Foam Pro Adesivo Sacral
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Tamanho do
Curativo

Curativos
por Caixa

20 x 16,9 cm

5

Desenhado para ajudar
a proteger a pele

24 x 21,5 cm

5

Proteção contra
fricção e cisalhamento*

Porteção contra a
umidade*

Manutenção do
microclima ideal
na pele*

Todas as fotos têm permissão de seus respectivos proprietários.

Para mais informações sobre o Cuidado Avançado de Feridas
ConvaTec, agende uma visita com um de nossos representantes:

Guardiões da Pele

Serviço de Atendimento ao Cliente

0800-7276-115
sac.brasil@convatec.com
www.convatec.com.br
/convatecbrasil

Advanced Wound Care
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*Demonstrated in vitro.˚When used as part of a protocol of care. †Please refer to the AQUACEL® Foam Pro dressing package insert for complete Instructions for Use.
®

1. In-vitro Performance Characteristics of AQUACEL Foam Pro WHRI4536MS129. 2015. Data on File. ConvaTec. 2. AQUACEL®
®
3. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilisation in a carboxymethylcellulose (AQUACEL ) and alginate dressings.
Biomaterials. 2003;24(5):883-890.

Cód.:1729171

