GAZE VASELINADA
O QUE É?
As gazes vaselinadas são malhas embebedadas com
vaselina para a proteção de feridas. São curativos
primários, portanto precisam de um curativo
secundário por cima para absorver a secreção da
ferida.
COMO FUNCIONA?
O entrelaçado da gaze permite que a secreção da
ferida alcance a camada secundária absorvente,
evitando, assim, acúmulo de secreções. O curativo
ajuda a minimizar os danos aos tecidos recém
formados e cria um ambiente úmido para cicatrização
das feridas. A vaselina tem o papel de manter as
bordas das feridas intactas e promove a cicatrização,
além de evitar que a compressa fique aderida à ferida,
facilitando a remoção.
AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB
As gazes vaselinadas são uma opção melhor do que gaze normal quando não tiverem acesso aos curativos
especiais de silicone. Elas promovem uma troca de curativo menos traumática do que a gaze normal.
COMO UTILIZAR?
1. Utilize após a limpeza normal do corpo / feridas e aplicação de antisséptico (quando necessário);
2. Lave as mãos;
3. Abra a embalagem estéril e, se necessário, desdobre e corte (com uma tesoura limpa) o curativo
do tamanho adequado para cobrir a ferida, com sobra de pelo menos 1 dedo além da borda da
ferida;
4. Coloque o curativo cuidadosamente sobre a ferida;
5. Cubra com um curativo secundário capaz de absorver a secreção da ferida;
6. Faça a troca do curativo assim que houver vazamento ou perceber que o curativo está secando.
IMPORTANTE!
O curativo não é aderente, porém, se secar ou vazar, precisa ser trocado imediatamente para evitar que
ele cole na ferida! As trocas de curativos devem ser feitas no banho para facilitar a retirada dos curativos
das feridas.
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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