MALHAS E REDES TUBULARES
O QUE SÃO?
As malhas e redes tubulares são extensões tubulares elásticas,
projetadas para segurarem os curativos no lugar. Basicamente elas
substituem as ataduras/faixas.
COMO FUNCIONAM?
Elas têm vários tamanhos e vêm em rolos longos para que o paciente
corte o pedaço adequado para cada ferida. Devem ser colocadas por
cima dos curativos para mantê-los em seus lugares.
AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB
As malhas/redes tubulares são uma opção mais adequada do que as
ataduras/faixas porque são mais confortáveis melhorando a
mobilidade do paciente e menos quentes diminuindo a incidência de
novas bolhas e feridas causadas pelo calor. Alguns pacientes
preferem as malhas tubulares porque tem uma malha homogênea e
portanto são mais confortáveis. Já outros preferem as redes
tubulares porque são furadinhas e portanto mais frescas.
COMO UTILIZAR?
Após a limpeza normal do corpo, tratamento das feridas, aplicação
dos curativos e com as mãos ainda limpas, coloque a malha/rede tubular da seguinte forma:
1. Escolha o tamanho adequado para o membro que
irá 'vestir' (veja tamanhos ao lado);
2. Corte um comprimento que cubra todo o curativo,
com sobra de 2 dedos além da borda do curativo;
3. Coloque as mãos por dentro da malha/rede tubular
e estique para 'vestir' o corpo (NÃO arraste para não
machucar a pele);
4. Após colocado, confirme se não ficou apertado para
evitar novas bolhas/feridas.
DICA SOS EB KIDS
Como as malhas e redes tubulares não ficam em contato
direto com as feridas,
podem e devem ser lavadas e reutilizadas. Neste caso, é necessário observar a elasticidade do produto e
descartá-lo quando perder a elasticidade. Veja este vídeo produzido pela Poolfix para maiores informações
de como usar as redes tubulares: https://www.youtube.com/watch?v=bC4Fr4wyoDk
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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