
HYDROCOLL

Instruções de Uso
Escolher a melhor opção de Hydrocoll de acordo com a ferida. 
Hydrocoll/Hydrocoll Thin: retirar o papel de proteção, colocar o 
curativo  e massagear levemente as bordas para auxiliar na 
adesividade do produto. 
Hydrocoll Sacral: retirar o papel de proteção, colocar o curativo 
de acordo com o seu formato sacral  e massagear levemente as 
bordas para auxiliar na adesividade do produto. 
Através da absorção do exsudato forma-se um gel 
esbranquiçado visível externamente  e formação de uma bolha. 
Em caso de fuga do exsudato, o curativo deverá ser trocado 
imediatamente. Para remover o Hydrocoll, levantar as bordas e 
tracionar lentamente para evitar lesões na pele perilesional.

Precauções
Manter fora do alcance de crianças. Não reesterilizar. Não 
utilizar caso a embalagem esteja danificada. Antes de cada 
tratamento da ferida com dificuldade de cicatrização é 
necessária uma avaliação médica da situação da ferida e das 
causas da dificuldade de cicatrização. O tratamento com 
Hydrocoll não substitui o tratamento da causa da dificuldade de 
cicatrização.

Armazenagem e transporte
O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de 
odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura 
máxima de 30ªC e ao abrigo da luz solar direta. 

Validade: 5 anos. 
Fabricante: Paul Hartmann AG – Alemanha 
Registro Anvisa: 80170310004
Esterilizado por radiação
Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenau CRF - SP 10.308

Descrição
O Hydrocoll é um curativo hidrocolóide absorvente, 
autoadesivo, coberto com um revestimento semipermeável 
para impedir a penetração bacteriana. Ao absorver o exsudato 
se transforma em gel e promove o meio úmido ideal para o 
processo de cicatrização.

Indicação
Hydrocoll é indicado para o tratamento de feridas com exsudato 
leve a moderado. Pode ser utilizado no tratamento de úlceras na 
perna, lesões por pressão, queimaduras de segundo grau e 
escoriações. Hydrocoll sacral possui um formato específico 
para o tratamento de lesões por pressão na região sacral; 
Hydrocoll Thin, deve ser utilizado preferencialmente durante a 
fase de epitelização. 

Tempo de troca
Se não houver complicações o Hydrocoll pode permanecer ate 
7 dias na ferida.

Contra indicações
Não utilizar Hydrocoll em áreas ósseas, músculos e tendões, 
em feridas clinicamente infectadas, infecções provocadas por 
fungos ou em queimaduras de 3° grau. 

Composição
Filme de poliuretano transparente, Carboximetilcelulose Sódica 
e Copolímero de Acrilato.
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CÓDIGO PRODUTO TAMANHO
QUANTIDADE 

POR CAIXA

900938 HYDROCOLL 10x10 cm 10

900939 HYDROCOLL 15x15 cm 10

900940 HYDROCOLL 20x20 CM 10

900945 HYDROCOLL SACRAL 18x18 CM 10

900942 HYDROCOLL THIN 10x10 CM 10

900943 HYDROCOLL THIN 15x15 CM 10
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