
 

 

DUODERM HIDROGEL 
 
O QUE É? 
Este gel é utilizado para facilitar o processo de cicatrização de feridas. Sua             
umidade favorece tal processo e auxilia no chamado desbridamento         
autolítico (a limpeza de peles que estão necrosadas e de corpos estranhos            
que podem estar no leito da ferida). Além disso, o DuoDERM® ajuda na             
remoção dos curativos secundários, minimizando a dor e os danos à pele            
recém constituída. 
 
COMO FUNCIONA? 
Hidrogéis, em geral, são feitos para serem utilizados em feridas secas.           
Nesse sentido, sugere-se não utilizar em feridas úmidas. Indica-se o uso           
também para a retirada de crostas formadas sobre as feridas. Como o            
DuoDERM® auxilia na retirada de tecidos necrosados, após às primeiras          
aplicações as feridas poderão parecer maiores após a troca dos curativos.           
No entanto, tal reação é normal e faz parte do processo de cicatrização. 
  
AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB 
Alguns pacientes com EB têm utilizado o DuoDERM® quando percebem que vai ser formada uma bolha.                
Aplicando o gel no local, têm obtido bons retornos, afirmando que ele inibe a ação da bolha.  
  
COMO UTILIZAR? 

1. Limpe cuidadosamente a ferida antes de aplicar o gel; 
2. Aplicar uma fina camada de DuoDERM® sobre a ferida já será o suficiente para ajudar na                

cicatrização; 
3. Aplique o produto com cuidado sobre a pele do paciente com EB; 
4. Utilize o gel apenas na área da ferida, não excedendo o nível de pele ao redor dela; 
5. O DuoDERM® deverá ser trocado quando o curativo que recobre a ferida começar a escorrer ou                

quando o curativo for retirado para as trocas de rotina; 
6. O gel pode ser removido enxaguando-se com solução salina; 
7. Recomenda-se trocar o DuoDERM® Gel em intervalos de no máximo três dias quando usado em               

feridas necróticas, ou em intervalos de no máximo sete dias quando usado em feridas limpas e em                 
processo de cicatrização final; 

8. A utilização do produto com um curativo que retenha a umidade pode agilizar ainda mais o                
processo de cicatrização. O Mepilex Transfer pode auxiliar! 

  
IMPORTANTE!  
Não guardar o DuoDERM® na geladeira, tampouco deixá-lo exposto ao sol.  
 

Dúvidas? Não deixe de falar conosco! 

* Texto produzido em livre adaptação das informações obtidas no site do fabricante (CONVATEC), na bula do                 
DuoDERM® e na experiência de pacientes com o produto. 
* Todos os direitos reservados para SOS EB Kids. Proibida a reprodução completa ou parcial sem autorização prévia. 
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