
SPRAY BARREIRA

O QUE É?
É uma solução líquida em spray, que seca rapidamente
quando aplicada na pele, formando uma camada protetora.
Essa camada de proteção forma uma barreira impermeável
que atua na prevenção do surgimento de feridas em áreas
irritadas. Seu principal uso está nas regiões genital e anal,
prevenindo lesões, hidratando e protegendo áreas já
inflamadas. Além de sua aplicação ser fácil, esse filme
protetor atua por até 72 horas na região.

COMO FUNCIONA?
Em contato com a pele, o líquido incolor, sem cheiro, sem
álcool, não oleoso e resistente à água, formará uma película
protetora na região aplicada.

AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB
1. O spray barreira é fácil de ser aplicado, principalmente pela não necessidade de espalhar o produto

com o dedo na área (muitas vezes já sensível);
2. Não é necessário remover a camada do spray barreira antes de uma nova aplicação;
3. A barreira de proteção age como função protetora por até 72 horas;
4. O spray também tem propriedades hidratantes.

COMO UTILIZAR?
1. Limpe e seque cuidadosamente a pele antes de aplicar o spray;
2. Com o aplicador de 5 a 10 cm de distância da área, aplique o produto (não encoste o bico do spray

na pele para não contaminar o produto);
3. Aguarde 1 minuto para secar completamente antes de proceder;
4. Se necessário, pode-se aplicar uma segunda camada e aguardar a secagem antes de proceder;
5. Aplique o spray a cada 72 horas ou após nova limpeza da área;
6. Não é necessário remover a camada anterior antes de fazer uma nova aplicação;
7. Em áreas onde é necessário limpezas frequentes, como região anal e genital, a reaplicação é

recomendada sempre que o local for higienizado.

IMPORTANTE!
Em caso de aparecimento de irritação, desconforto ou queimação local, suspenda o uso. Se o sintoma
persistir, entre em contato com seu médico.

DICA SOS EB KIDS
Não use o spray barreira com outros hidratantes ou barreiras porque pode diminuir a efetividade da
membrana de proteção criada pelo spray.

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.
* Todos os direitos reservados para SOS EB Kids. Proibida a reprodução completa ou parcial sem autorização prévia.

SPRAY BARREIRA 20210831


