DERMAPLAST

Descrição
Curativo em spray usado como proteção ﬁna e transparente para
cobertura fácil e confortável de escoriações, arranhões e cortes
superﬁciais.
Indicação
Indicado para proteger a pele lesionada por pequenos cortes e
arranhões. Também é utilizado para prevenir danos causados por
incontinência urinaria ou fecal, ﬂuidos orgânicos, eﬂuentes e
exsudato de ferida, protegendo a pele ao redor de ostomias,
ﬁstulas, feridas exsudativas, cânulas de intubação, traqueostomias
e jejunostomias, bem como prevenção de lesões causadas pelo uso
de adesivos.
Contra-indicações
DermaPlast ProtectSpray+ não deve ser usado em áreas infectadas,
sangrantes ou exsudativas. Também não deve ser aplicado em
áreas com mucosa ou nos olhos. Caso isto ocorra, a região deve ser
lavada abundantemente com água corrente.
Composição
Disiloxane, Trimethylsiloxysilicate,Trimethylsiloxyphenyl
Dimethicone, Ethylhexyl Metrocycinnamate e Diethylamino
Hydroxybenzoyl Hexylbenzoyl.
Apresentação
Frasco Plástico, Pump Spray, de 21,5 ml. Embalagem Individual.
Instruções de uso
Antes da aplicação do spray, deve-se lavar muito bem área onde
será aplicado o produto. A pele deverá estar limpa e seca.
Aplicar a película na pele com um movimento uniforme, a uma
distância de aproximadamente 10 a 15 cm. Em 30 segundos o
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produto secará. Aplicar uma segunda camada se necessário.
A película criada pelo produto é removida naturalmente no tempo
máximo de dois dias.
Desta forma, a reaplicação deverá ser realizada após observar que
o ﬁlme já desapareceu e a pele ainda necessida proteção.
Precauções
No caso de irritação cutânea ou vermelhidão, observar
cuidadosamente. Se o problema diagnosticado intensiﬁcar ou
durar mais tempo do que deveria, deve-se consultar o médico
imediatamente. DermaPlast ProtectSpray+ é inﬂamável, e deve ser
utilizado em áreas arejadas, longe de calor ou chamas. Deve ser
mantido fora do alcance de crianças.
Armazenagem e transporte
O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores.
Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente, ao
abrigo da luz solar direta e livre de fontes de calor intenso. Por ser
um produto inﬂamável, a temperatura de armazenagem máxima é
de 40ºC.
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