
LESÕES EM EPIDERMÓLISE BOLHOSA (EB)

Como usar os Curativos



Utilização dos curativos 
Passo a Passo

Nos quadros abaixo, estão as orientações de como
proceder no uso de cada produto, em cada etapa do curativo.

1 Duoderm® Gel

Indicação:
Bolhas já com o líquido retirado
Feridas secas
Crostas
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2 Foam Lite™

Indicação:
Proteção de pele frágil
Tratamento de feridas com pouca ou nenhuma umidade

2

Limpar a ferida com 

soro fisiológico 0,9%

A limpeza pode ser 

feita após o banho ou 

sem a necessidade do 

mesmo.

Secar suavemente 

apenas ao redor da 

ferida, com gaze ou 

toalha limpa.

Aplicar em feridas 

pouco exsudativas 

para tratamento.

Aplicar na pele frágil 

para proteção. 

Realizar a troca do 

diariamente ou a cada 

03, podendo ser 

mantido por até 07 

dias. Curativo 

impermeável a água, 

micro-organismos e 

sujidades.



3 Aquacel® Foam e Aquacel® Ag Foam Adesivo de 
Silicone

Indicação:
Rompimento da pele, com umidade
Rompimento da pele com umidade e infecção – usar curativo com prata

Não necessita de outro curativo para cobrir
Contato suave pelo silicone e remoção sem trauma
Proteção da pele
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Limpar a ferida com 

soro fisiológico 0,9%

A limpeza pode ser 

feita após o banho ou 

sem a necessidade do 

mesmo.

Secar suavemente 

apenas ao redor da 

ferida, com gaze ou 

toalha limpa.

Aplicar nas feridas 

exsudativas. Observar 

o tamanho da ferida 

para que esteja dentro 

da ilha.

Realizar a troca do 

Aquacel Foam Adesivo 

a cada 03 ou 04 dias, 

podendo ser mantido 

por até 07 dias. 

Curativo impermeável 

a água, micro-

organismos e sujidades.



4 Aquacel® Foam e Aquacel® Foam Ag

Indicação:
Rompimento da pele, com umidade
Rompimento da pele com umidade e infecção – usar curativo com prata

Fixar com malha tubular ou outro tipo de bandagem
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Limpar a ferida com 

soro fisiológico 0,9%

A limpeza pode ser feita 

após o banho ou sem a 

necessidade do mesmo.

Secar suavemente 

apenas ao redor da 

ferida, com gaze ou 

toalha limpa.

Aplicar nas feridas 

exsudativas ou para 

proteção cutânea.

A manutenção do 

curativo no local pode 

ser feita por ataduras 

ou rede tubular 

elástica.

Realizar a troca diária ou  

a cada 03 dias, podendo 

ser mantido por até 07 

dias. Não molhar até a 

troca.



5 Aquacel® Extra™ / Aquacel® Ag Extra™ / Aquacel® 
Ag+ Extra™ 

Indicação:
Feridas com muita umidade
Feridas crônicas (que não cicatrizam há mais de 6 semanas)
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Aquacel® Ag+ Extra™ foi desenhado especificamente para o combate ao
biofilme (capa de bactérias que não deixa a ferida cicatrizar).

Limpar a ferida com soro 

fisiológico 0,9%

A limpeza pode ser feita após 

o banho ou sem a necessidade 

do mesmo.

Secar suavemente apenas ao 

redor da ferida, com gaze ou 

toalha limpa.

Aplicar Aquacel nas 

feridas exsudativas.

O curativo secundário 

pode ser uma gaze, 

compressa e ataduras.

Realizar a troca do 

secundário diariamente ou 

quando necessário. Realizar a 

troca do produto a cada 03 

dias ou aguardar o curativo 

se desprender. 

Não molhar até a troca.



6 Pó Stomahesive®

Indicação:
Áreas com umidade propensas a desenvolver bolhas
Rompimento da pele com pouca umidade
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