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Comparação da composição, modo de ação e e�cácia antimicrobiana 
dos curativos UrgoClean™ Ag e AQUACEL® Ag+ Extra™

O UrgoClean™ Ag é um curativo estéril e não 
aderente composto de �bras de poliacrilato com 
uma matriz TLC-Ag (Tecnologia Lípido-Coloide) 
em contato com o leito da ferida.1 Esta matriz é 
composta de hidrocoloide (partículas de 
carboximetilcelulose, CMC) e substâncias lipofílicas 
(vaselina) .2 O sulfato de prata está contido na 
camada de TLC-Ag.3

Composição UrgoClean™ Ag

As �bras poliabsorventes no curativo absorvem o exsudato e formam um gel. Elas se ligam-se ao 
esfacelo, ajudando na sua eliminação da ferida (desbridamento autolítico). Isso remove o exsudato, 
esfacelo e bactérias, mantendo a ferida limpa de materiais que podem favorecer o crescimento de 
bactérias e bio�lme.5,6

MORE THAN
 SILVER™

Curativos AQUACEL® Ag+ Extra
Os curativos AQUACEL® Ag+ Extra são compostos de 
Tecnologia Hydro�ber® (�bras de carboximetilcelulose) 
com �bras de reforço (celulose regenerada) e 
Tecnologia MORE THAN SILVER™.

A prata iônica está ligada à Tecnologia Hydro�ber® e,
além disso, os curativos contêm um 
agente quelante de metais (ácido 
etilenodiamino tetra-acético - 
EDTA) e um surfactante (cloreto de 
benzetônio Cloreto - BEC).

Curativos AQUACEL® Ag+ Extra

AQUACEL®, AQUACEL® Extra e Hydro�ber™ são marcas comerciais da ConvaTec Inc. Todas as outras marcas registradas são de seus 
respectivos proprietários. ©2018 ConvaTec Inc. AP-019564-MM

Em contato com o exsudato, a Tecnologia Hydro�ber® forma um gel 
macio e coeso que intimamente conforma-se para a superfície da 
ferida, 4 * mantendo um meio úmido na ferida  e auxiliando na 
remoção do tecido não viável (desbridamento autolítico).

O exsudato e as substâncias que ele contém são absorvido e 
aprisionados 7,8* pelo curativo e removidos.

Em avaliações clínicas da vida real9,10 em 29 e 111
pacientes, respectivamente, com AQUACEL® Ag+ Extra, o número 
de feridas com tecido suspeito de bio�lme/esfacelo na linha de base 
foram quase pela metade após a conclusão das avaliações e houve 
um aumento de tecido de granulação.

MORE THAN
 SILVER™



Os curativos AQUACEL® Ag+ Extra™ contêm mais do que a prata e foram 
projetado para aumentar a e�cácia antimicrobiana da prata contra 
bio�lmes que estão predominantes em feridas crônicas estagnadas. 
Um modo de ação antibio�lme sinérgico entre a Tecnologia 
Hydro�ber® e a Tecnologia MORE THA SILVER™, com prata iônica,  EDTA 
e BEC, tem sido proposto e demonstrado através de extensos testes12, 
resultando em melhor desempenho quando comparado a outros 
curativos com prata, incluindo a Tecnologia Hydrober R apenas com 
prata iônica.12

AQUACEL® Ag+ Extra™ mostra uma atividade antibio�lme superior 
contra o UrgoClean™ Ag em UKAS**, segundo teste independente 
credenciado  - teste in vitro utilizando o CDC (Center for Disease 
Control and Prevention) como modelo de reator de Staphylococcus 
pré-formado de 72 horas aureus, Pseudomonas aeruginosa e Candida 
albicans em bio�lme multiespécies.13

Nenhum micro-organismo viável foi recuperado após o teste com o 
curativo AQUACEL® Ag+ Extra™ comparado ao controle não tratado. 
Após o teste com o UrgoClean™ Ag, uma redução média do Log de 5,42 
± 0,45 Log10CFUmL- foi observada, demonstrando que AQUACEL® 
Ag+ Extra™ foi ~ 120x mais e�caz em matar bio�lme multiespécie 
maduro do que Urgoclean™ Ag.

Atividade antimicrobiana do curativo AQUACEL® Ag+ EXTRA™ e 
UrgoClean™ Ag contra um bio�lme multiespécies in vitro, contendo C. 
albicans, S. aureus e P. aeruginosa após 24 horas de aplicação do 
curativo.
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EFICÁCIA ANTIBIOFILME E ANTIMICROBIANA
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O modo de ação dos curativos AQUACEL® Ag+ Extra™ é apoiado por uma ampla gama de testes realizados em bio�lmes 
in vitro de espécies únicas e mistas de complexidade crescente contra uma variedade de organismos desa�adores 
(incluindo MRSA, entre outros †), a �m de demonstrar a e�cácia antimicrobiana * reforçada alcançada quando se tem a 
combinação com EDTA e BEC.12

• Um efeito de rompimento de bio�lme foi demonstrado por uma redução signi�cativamente maior (p <0,05) em 
íons metálicos dentro do bio�lme (que confere resistência e 
estrutura ao bio�lme) pelo curativo AQUACEL® Ag+ Extra™ 
comparado à Tecnologia Hydro�ber® com prata iônica ou 
Tecnologia Hydro�ber® sozinha. Além disso, o AQUACEL® Ag+ 
Extra™ foi o único curativo * a reduzir (p = 0,000) a espessura dos 
bio�lmes, matriz extracelular (substância polissacarídia 
extracelular - SPE).

• O teste também demonstrou uma maior suscetibilidade de os 
micro-organismos expostos à ação da prata iônica. O curativo 
AQUACEL® Ag+ Extra™ induziu maior consumo de prata 
estatisticamente signi�cante (p = 0,014) nos bio�lmes que a 
Tecnologia Hydro�ber® com prata iônica sozinha. Isso resultou no 
curativo AQUACEL® Ag+ Extra™ superando os outros curativos * 
para matar células de bio�lme (incluindo aqueles curativos com 
maiores concentrações de prata).

Assim, esta capacidade dos curativos AQUACEL® Ag+ Extra™ para 
romper e dispersar o bio�lme e tornar a prata mais suscetível para a 
ação é devido à sinérgica ação do EDTA e BEC combinados com a 
Tecnologia Hydro�ber® com prata iônica, resultando em ação 
antibio�lme e antimicrobiana aprimorados.

O curativo AQUACEL® Ag + Extra™  foi mais e�caz na 
redução de polissacarídeos de bio�lme do que os outros 
curativos com prata testados. Imagens de coloração do 
polissacarídeo de bio�lme e microscópio confocal 
mostram que nem nos curativos NCSD (Fig b) nem SNAD 
(Fig c) resultaram em qualquer redução dos componentes 
do bio�lme comparados ao bio�lme inicial (Fig a), 
enquanto a redução em massa pelo NGAD foi evidente 
(Fig d).

NGAD = AQUACEL® Ag+ Extra™; NCSD = Acticoat™ 7;
SNAD = Silvercel™  NA

Os micro-organismos utilizados no estudo foram  Pseudomonas aeruginosa 
antibiótico resistente, Staphylococcus aureus resistente à meticilina adquirida 
na comunidade, Candida albicans e Klebsiella pneumoniae. 
*Quando comparado ao AQUACEL® Ag Extra™, ao AQUACEL® Extra™ e 
outros curativos apenas com prata; Acticoat™ 7, Silvercel ™ Não-aderente. † 

O modo de ação é proposto 
com base em testes contra 
um bio�lme in vitro de um 
modelo de espécie única - 
Staphylococcus aureus 
resistente à meticilina 
(MRSA).11

• Uma interrupção mecânica 
foi demonstrada com base 
em uma redução da espes-
sura do bio�lme, volume e 
superfície de área para 
ambos UrgoClean™ e Urgo-
Clean™ Ag. Não houve difer-
ença signi�cante entre os 
dois curativos.

• Sugere-se que esta pertur-
bação mecânica poderia ser 
devido à interação das 
�bras poliabsorventes 
(encontradas em ambos 
curativos) com a matriz de 
bio�lme e isso ajuda na 
difusão dos íons de prata.


