POMADA CUREFINI
O QUE É?
O Curefini é um hidratante potente à base de glicerina, com
uma mistura natural de óleos vegetais, animais e minerais e
uma alta concentração de proteínas e aminoácidos essenciais
para a cicatrização. Ele pode ser usado em rachaduras, áreas
ressecadas que apresentem descamação, vermelhidão e
feridas secas.
COMO FUNCIONA?
Curefini ajuda na cicatrização de feridas limpas ou
contaminadas, que acometem algumas ou todas as camadas
da pele. Ele age limpando a lesão, mantendo-a livre de resíduo
bacteriano, necrótico e/ou hemorrágico.
AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB
A pomada Curefini reduz e elimina coceira, inflamação e dor.
Criada para não aderir a feridas, ela previne a desidratação,
evitando o ressecamento da pele já que forma uma camada à prova d'água, reduzindo a evaporação na
superfície da pele e aumentando a sua maciez e elasticidade. Ao mesmo tempo, ela auxilia no tratamento
das lesões em razão de seus princípios ativos. Graças à sua fórmula natural, Curefini tem excelente nível de
tolerância na pele e mucosas.
COMO UTILIZAR?
1. Faça a limpeza normal do corpo e feridas antes de aplicar a pomada;
1. Com as mãos limpas, aplique e espalhe cuidadosamente uma pequena quantidade do produto para
criar a camada protetora de que necessita;
2. Caso esteja usando o produto em uma ferida, aplique a pomada na cobertura e cubra a lesão, mas
NÃO pressione na ferida;
1. Use ataduras, malhas ou redes tubulares para segurar a cobertura no lugar;
3. Faça a primeira troca em 12h para verificar como a ferida e o paciente estão reagindo. Se os
resultados estiverem sendo positivos, as trocas seguintes podem ser realizadas a cada 24h.
IMPORTANTE!
Caso esteja usando curativos especiais, NÃO é recomendado o uso de pomadas nas feridas, a não ser que
haja alguma inflamação ou infecção. 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. NUNCA reutilize coberturas!
Dúvidas? Não deixe de falar conosco!
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