
INSTRUÇÕES DE USO 
 

OpSite* FLEXIGRID* 
Curativo de Filme Transparente 

 
 
DESCRIÇÃO 
 
OPSITE* FLEXIGRID* é um curativo formado por uma película fina e transparente de poliuretano, 
coberta com adesivo acrílico. Esta película é sustentada por um filme plástico que proporciona um 
sistema de aplicação simples, e possui PDMS (Polidimetilsiloxano), mais comumente conhecido como 
silicone, que melhora as propriedades de anticisalhamento do filme, evitando assim o atrito entre o 
filme e quaisquer coberturas. 
 
MODO DE AÇÃO E INDICAÇÃO 
 
Quando aplicado sobre lesões, o curativo OPSITE* cria um meio úmido através da retenção do 
exsudato. A película é permeável a vapores úmidos, permitindo assim a evaporação do excesso de 
exsudato e prevenindo a maceração da pele. OPSITE* FLEXIGRID é impermeável a água e bactérias, 
prevenindo a contaminação externa. A película é altamente flexível e confortável, sendo portanto 
facilmente adaptável a áreas de contorno do corpo. O filme plástico de suporte, por ser quadriculado, 
pode ser utilizado para mapear a evolução do processo de cicatrização. 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
1. Limpe, seque e desengordure a área de aplicação. 
2. Remova o papel protetor do adesivo. 
3. Aplique o curativo, pressionando-o para fixá-lo. 
4. Se necessário, desenhe o contorno da lesão no quadriculado verde do filme plástico de suporte 

antes de removê-lo. 
5. Remova o suporte plástico, ao mesmo tempo que fixa a película  pressionando-a sobre a pele. 
6. Para remover o curativo, descole delicadamente uma das pontas da película e estique-a no 

sentido paralelo à pele. O curativo pode permanecer aplicado à pele por até 14 dias, dependendo 
do caso que pode requerer acompanhamento de profissional de saúde. 

 
PRECAUÇÕES DURANTE O USO 
 
OPSITE* FLEXIGRID* pode ser utilizado em lesões infectadas se as seguintes precauções forem 
seguidas : 
 

• O paciente deverá estar sob supervisão médica/clínica. 

• O curativo deverá ser trocado diariamente. 

• O paciente deverá estar recebendo medicação sistêmica adequada. 
 
Pacientes imunodeprimidos e diabéticos podem requerer cuidados especiais. Nestes casos deve-se 
tomar o cuidado de evitar qualquer tipo de dano à pele através de repetidas aplicações, o mesmo se 
aplicando a pacientes com pele muito fina e frágil. 



 
APRESENTAÇÃO 
 
 Código    Tamanho     Embalagem 
  4628   6cm X 7cm Caixa c/ 100 unidades 
  4629 10cm X 12cm Caixa c/   10 unidades 
   4630 10cm X 12cm Caixa c/   50 unidades 
  4631 15cm X 20cm Caixa c/   10 unidades 
  4632 12cm X 25cm Caixa c/   20 unidades 
 
 

 ESTÉRIL  Esterilizado à Óxido de Etileno. 

 
Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada. 
 
PRODUTO DE USO ÚNICO.  DESTRUIR APÓS O USO. 
 
Esterilizado à Óxido de Etileno. 

Lote n° / Data de Esterilização / Data de Vencimento / Lote °: vide rótulo 

Registro ANVISA n°: 10178010022 
 
Fabricado por : 
Smith & Nephew Medical Ltd. 
Hull HU3 2BN 
Inglaterra 

Feito na China. 
 
Para: 
Smith & Nephew Medical Ltd. 
Hull HU3 2BN 
Inglaterra 

 
Importado e distribuído no Brasil por: 
Politec Importação e Comércio Ltda. 
Al. Araguacema, 138 - Tamboré 
CEP : 06460-070 – Barueri / SP 
Tel.: (11) 4195-6001   Fax : (11) 4195-8177 
CNPJ : 43.894.609/0001-64 
Responsável Técnico : Ellen Penteado da Costa CRF/SP 36185 
 
(*) Marcas Registradas de Smith & Nephew 
 
 
 


