POMADA AQUAPHOR
O QUE É?
O Aquaphor é uma pomada à base de vaselina, com pantenol,
glicerina e bisabolol. Trata-se de um potente hidratante para
uso em rachaduras e em áreas ressecadas que apresentam
descamação e vermelhidão. Também pode ser usado em
feridas secas.
COMO FUNCIONA?
Aquaphor tem uma fórmula única: apesar de ser à base de
vaselina, cria uma camada protetora selando a umidade, mas
permitindo o fluxo de oxigênio. É o que se chama de barreira
semi-oclusiva, permitindo a criação de um ambiente de
cicatrização ideal. Assim, segundo o fabricante, a pomada
mantém a lesão úmida para melhor cicatrização. De acordo
com a Eucerin, sobre a composição da fórmula de Aquaphor:
“O Pantenol é conhecido por melhorar a regeneração da pele,
o Bisabolol tem um anti-irritante e propriedades
anti-inflamatórias e a Glicerina possui propriedades hidratantes, melhorando a função da barreira natural
da pele”.
AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB
Aquaphor é livre de fragrâncias, corantes e conservantes, tornando-o suave para a pele sensível, não
gerando irritações. Segundo o fabricante (com dados comprovados clinicamente), o Aquaphor reduz o
tempo de cicatrização, o que é ótimo para os nossos pequenos pacientes. Como o produto é denso, deve
ser usado em pequenas quantidades e por isso dura bastante.
COMO UTILIZAR?
1. Faça a limpeza normal do corpo e feridas antes de aplicar a pomada;
2. Com as mãos limpas, aplique e espalhe cuidadosamente uma pequena quantidade do produto para
criar a camada protetora de que necessita;
3. Caso esteja usando o produto em uma ferida, aplique a pomada na cobertura e cubra a lesão com
cuidado, mas NÃO pressione na ferida;
4. Use ataduras, malhas ou redes tubulares para segurar a cobertura no lugar.
IMPORTANTE!
Caso esteja usando curativos especiais, NÃO é recomendado o uso de pomadas nas feridas, a não ser que
haja alguma inflamação ou infecção que deve ser tratada com pomadas antibióticas, não com essa
pomada! Os curativos especiais são feitos para absorver a secreção e essa pomada atrapalha a ação do
curativo. Eles também têm tecnologia que evita a aderência à ferida portanto não há necessidade de usar
uma pomada para esse fim.
Dúvidas? Não deixe de falar conosco!
* Texto produzido em livre adaptação das informações obtidas no site do fabricante, com recomendações de uso da
nossa conselheira em EB, Anna Carolina Rocha, relações públicas da APPEB.
* Todos os direitos reservados para SOS EB Kids. Proibida a reprodução completa ou parcial sem autorização prévia.
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