
Curatec SilverCoat

DESCRIÇÃO:

Curatec SilverCoat é um curativo estéril composto por nylon impregnado 

com prata. É um curativo flexível, “stretch” (esticável) e não aderente. Pode ser 

utilizado em contato direto com a ferida, onde desenvolve uma potente ação 

antimicrobiana sendo capaz de combater os micro-organismos presentes no 

leito da ferida, assim como prevenir que uma ferida limpa fique infectada. A 

prata iônica apresenta ação microbicida através da interação com 

componentes microbianos. A existência de múltiplos sítios de ligação dos íons 

de prata nas bactérias é uma das razões de serem raros os casos de bactérias 

resistentes. Recomenda-se umedecer o curativo com água estéril antes da 

aplicação, pois a água serve como um ativador para o mecanismo de 

transporte de íons prata e, dessa forma,  a eficácia máxima é garantida.

INDICAÇÕES:

Curatec SilverCoat deve ser utilizado sob a supervisão de um 

profissional da saúde.

Pequenas abrasões, cortes, arranhões, queimaduras, incisões, enxertos 

cutâneos, áreas doadoras, lacerações, úlceras dérmicas de estádio IV 

(úlceras venosas, úlceras por pressão e úlceras diabéticas), feridas infectadas 

ou como barreira física para prevenção da penetração de micro-organismos.

CONTRAINDICAÇÕES

Curatec SilverCoat é contraindicado a indivíduos que apresentem 

hipersensibilidade ao nylon e/ou à prata. 

MODO DE USO

Preparo do local:

1- Limpar e irrigar bem o leito da lesão. Se necessário, fazer o 

desbridamento para remoção de tecidos inviáveis.

2 -Limpar a pele ao redor e secar bem.

3 -Escolher o tamanho e/ou apresentação do curativo que melhor se 

adapte, de modo que seja mínima a sobreposição na região ao redor da ferida.

4 -Umedecer o curativo com água estéril e aplicá-lo diretamente na ferida.

5 -Ocluir com uma cobertura secundária estéril.

Observação: tanto a face superior quanto a inferior do curativo pode entrar 

em contato com a ferida.

Frequência de trocas do curativo Curatec SilverCoat

- A frequência de troca irá depender da condição da ferida e das 

orientações de um profissional da saúde. Inicialmente, é provável que a troca 

deva ser realizada a cada 24 horas. O curativo não deve permanecer na ferida 

por mais de 7 dias.

- Para feridas limpas exsudativas, efetuar a troca quando o curativo 

secundário estiver saturado ou de acordo com a orientação do profissional da 

saúde.

- Depois da retirada do curativo secundário, se o leito da ferida estiver 

seco, saturar o curativo com solução salina ou água estéril antes da remoção.

Instruções de uso:

Estéril - Esterilizado por Radiação Gama



APRESENTAÇÕES

PRECAUÇÕES

- Não use caso a embalagem  esteja danificada. 

- Se houver piora na condição da ferida, consulte um médico 

imediatamente. 

- Mantenha o produto longe do alcance de crianças; 

- O curativo deve ser removido antes de desfibrilação cardíaca, da 

realização do exame de ressonância magnética e da administração de 

radioterapia. Após a realização do procedimento um novo curativo pode ser 

reaplicado.

- Evite contato do curativo com eletrodos e géis condutores durante a 

realização de ECG (eletrocardiograma).

- Terapia antimicrobiana sistêmica pode ser prescrita pelo médico quando 

a ferida apresentar infecção. Nesse caso, Curatec SilverCoat pode ser usado 

em conjunto com o antibiótico sistêmico.

- Este produto é destinado apenas para uso externo.

- Ao umedecer o produto com outra solução que não seja água estéril, a 

eficácia pode ser diminuída.

- Curatec SilverCoat não é compatível com produtos à base de óleos, 

como por exemplo o petrolatum. 

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado na embalagem original e em local com 

temperatura ambiente, ao abrigo da luz e umidade. 

O prazo de validade de 2 anos é assegurado seguindo estas condições. 

PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR E

DESCARTAR DEPOIS DO USO.

Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho ou envelope.
Atendimento ao consumidor SAC: (12) 3202-1300 - sac@curatec.com.br

Fabricado por:
LM Farma Indústria e Comércio Ltda
R. Jaguarão, 95 - Chácaras Reunidas - São José dos Campos-SP
Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Luiz Fernando Castillo Modesto - CRF-SP: 8107
Registro na ANVISA/MS nº: 80246910013

www.curatec.com.br www.lmfarma.com.br

Tamanho Envelopes/ cartucho
5 6

6 6

6 6

5 6

5 6

5 6

6 6

6 6

5 6

1 6

1 6

1 6

Cartuchos / cx embarque
5 cm x 5 cm

10 cm x 10 cm

10 cm x 20 cm

10 cm x 12,5 cm

12,5 cm x 12,5 cm

15 cm x 15 cm

20 cm x 40 cm

40 cm x 40 cm

 

2 cm x 30 cm (fita)

10 cm x 120 cm (rolo)

10 cm x 150 cm (rolo)

10 cm x 200 cm (rolo)

L M FARMA
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X-STATIC® é uma marca registrada da Noble Biomaterials.
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