POLYMEM
O QUE É?
O Polymem é um curativo multifunctional: limpa, protege,
absorve secreção e hidrata a ferida. Sua membrana
polimérica adapta as feridas, umedece, preenche e
absorve a secreção durante o processo de cicatrização. É
indicado principalmente para feridas com muita secreção e
feridas crônicas e agudas. Não é classificado como
antimicrobiano, porém é efetivo em feridas infectadas.
COMO FUNCIONA?
1. A espuma é ativada pela secreção da ferida e se adapta à lesão;
2. Ela contém um agente de limpeza que é ativado pela umidade e é gradualmente liberado na ferida;
3. A glicerina contida no curativo mantém a ferida úmida para ajudar no processo de cicatrização e
evita a aderência do curativo à ferida, minimizando a dor na retirada;
4. O filme transparente superior permite a visualização da secreção, facilitando assim a identificação
da necessidade de troca do curativo.
AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB
1. Promove a limpeza do leito da lesão durante o processo de cicatrização;
2. Diminui a necessidade de limpeza da lesão a cada troca de curativo;
3. Acelera o processo de cicatrização;
4. Aumenta o conforto do paciente;
5. Reduz a dor e a inflamação da área que circunda a lesão.
COMO UTILIZAR?
1. Após a limpeza normal do corpo/feridas, e com as mãos limpas, corte um pedaço do curativo que
cubra toda a ferida e sobre pelo menos um dedo além da borda (use uma tesoura limpa);
2. Como este curativo não é adesivo, será necessário o uso de uma malha ou rede tubular, ou até
mesmo uma atadura para segurar o curativo no lugar;
3. As trocas podem ser feitas em até 3 dias, porém o curativo deve ser trocado assim que for possível
ver a secreção através do filme, ou quando ele 'vazar';
4. O curativo pode ser usado até que a secreção diminua, ou por no máximo 30 dias.
IMPORTANTE!
É normal o curativo mudar de cor conforme vai absorvendo a secreção da ferida. Ele também pode exalar
um cheiro diferente, o que não necessariamente significa que há infecção local. E deve ser trocado quando
estiver úmido para evitar hipotermia (perigosa queda de temperatura corporal)!

Dúvidas? Não deixe de falar conosco!
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