
Quando duas forças se combinam,
coisas incríveis acontecem.

Descubra o que a Pressão 
Negativa e a Tecnologia Hydrofiber  

podem fazer juntas
®

Sistema de Terapia por Pressão Negativa para Feridas
Sistema de Terapia por Pressão Negativa para Feridas

Aplicar

Conectar

Vedar

Iniciar

Aplique o curativo com o Soft Port longe 
da ferida sobre a pele íntegra. 
Certifique-se de que o Soft Port está 
localizado na parte superior da ferida e 
que a ferida é central mantendo no 
espaço restante disponívl do curativo.

Passe suavemente a mão sobre a borda 
do curativo garantindo a fixação por 
completo evitando a formação de dobras.
Você pode reposicionar o adesivo sem
perder adesividade para remover as 
dobras da borda adesiva.

Conecte firmemente o tubo extensor ao 
equipamento e ao curativo, girando os 
conectores.

Pressione e segure o botão azul na frente 
do equipamento por 3 segundos para 
iniciá-lo.

 Para maiores informações sobre
o produto consulte a bula que
encontra-se dentro da embalagem.

O Sistema de Terapia por
Pressão Negativa Avelle™
é indicado para:
• Incisões Cirúrgicas
• Feridas Crônicas
• Feridas Agudas 
• Feridas Traumáticas
• Feridas Subagudas e Deiscências
• Retalhos e Enxertos 
• Feridas com baixo a moderado exsudato

TM1. ASSESSMENT OF THE IN-VITRO PROPERTIES AVELLE

JA, Newman GR, Bowler PG. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilisation in a carboxymethylcellulose (AQUACEL®) and alginate 
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Solicite o equipamento e os curativos separadamente
Apresentação Quantidade

por Caixa
Tam. da área
de contato

Código do
Produto

Registro
ANVISA

5Curativo Avelle
16 cm x 16 cm 8 cm x 8 cm1713633

ICC

421552

SAP
Internacional

1713633 80523020056

5Curativo Avelle
16 cm x 21 cm 8 cm x 13 cm1713634 80523020056

5Curativo Avelle
12 cm x 21 cm 4 cm x 13 cm1713635 80523020056

5Curativo Avelle
12 cm x 31 cm 4 cm x 23 cm1713636

421553

421554

421555

1713634

1713635

1713636 80523020056

1Equipamento
Avelle N/A1713632421551 1713632 80523020055

O tempo médio de
uso é de 3-4 dias 

3 4
DIAS

O tempo máximo
de uso do curativo
é de 7 dias 

7
DIAS
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Apresentando o primeiro sistema 
que combina a Terapia por Pressão Negativa 

com a Tecnologia Hydrofiber   ConvaTec

•  Adequado para o uso em
     diferentes configurações
     de cuidados

• O equipamento e os curativos   
 são comercializados    
 separadamente

• Promove aos pacientes a   
 retomada da vida normal.

Projetado para 
maior flexibilidade

* Demostração in-vitro.
† Pode ser necessário a troca da bateria durante a vida útil do equipamento.

Sistema de Terapia por Pressão Negativa para Feridas

Terapia por Pressão 
Negativa portátil, 
descartável, simples e 
discreto:
• Fácil de usar
• Pequeno e portátil
• Silencioso, sem alarme 
• Com uma vida útil de   
 30 dias ƚ

Indicador de luz 
(sem alarmes sonoros)

Botão único
(liga/desliga)

Curativo com Tenologia Hydrofiber   desenhado para 
proporcionar Terapia por Pressão Negativa

Borda adesiva
de silicone suave ¹*
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Conector do curativo

Conector Soft Port

Película impermeável de poliuretano

Camada de espuma de poliuretano

Núcleo com 8 camadas de Tecnologia Hydrofiber

Camada de Tecnologia Hydrofiber         *

Camada de silicone adesiva suave  *
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