REDUÇÃO EFETIVA
DO EDEMA.
FÁCIL DE APLICAR.
JOBST® COMPRI 2 – NOVO
SISTEMA DE COMPRESSÃO
DE 2 CAMADAS

THERAPIES. HAND IN HAND.
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A COMPRESSÃO CORRETA É
FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DO
TRATAMENTO
Redução de edemas e cicatrização de úlceras dependem do diagnóstico correto e do nível de compressão
adequado. Em primeiro lugar, é fundamental determinar a etiologia da úlcera para garantir que a compressão correta
seja aplicada: mais acentuada se etiologia venosa; menos acentuada se etiologia mista; ou nenhuma no caso
de úlceras arteriais, onde a terapia compressiva é contraindicada.
Em segundo lugar, é necessário aplicar o nível de compressão correto para que o tratamento seja efetivo e benéfico
para o paciente, dure somente o tempo necessário e, como resultado, apresente o menor custo possível.

CLASSIFICAÇÃO CEAP DA DOENÇA VENOSA CRÔNICA
Em relação às úlceras de etiologia venosa, o edema é mais presente no intervalo C3-C6 da classificação CEAP.

C0
Sem sinais
visíveis ou
palpáveis de
doença venosa

C1

C2

Telangiectasias
ou veias
reticulares

Veias varicosas

C3
Edema

C4

C5

a. Pigmentação e/ Úlcera venosa
ou eczema
cicatrizada
b. Lipodermatoesclerose e/ou
atrofia branca

C6
Úlcera venosa
aberta

Redução do edema
Fonte: O’Donnel et al., 2014; Management of venous leg ulcers: Clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery® and the American Venous Forum
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ÚLCERA VENOSA: ESCOLHENDO O SISTEMA
DE COMPRESSÃO ADEQUADO
O tratamento de uma úlcera venosa é abrangente: depende da escolha do sistema de compressão correto
para cada paciente, associado ao tratamento concomitante de cuidado da pele e da ferida.
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Meias de compressão

JOBST® UltraSheer / forMen / Sport

No caso de pacientes que seguem o tratamento corretamente, os sistemas 2 em 1 são a escolha
adequada de tratamento, pois além de proporcionarem o gradiente de compressão recomendado,
também oferecem o máximo de mobilidade e conforto para o paciente.
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O NOVO SISTEMA DE COMPRESSÃO
DE 2 CAMADAS
JOBST® COMPRI2
É um sistema de compressão graduada de 2 camadas indicado para úlceras nas pernas de etiologia venosa
ou mista. Há dois modelos disponíveis: Compri2 e Compri2 lite. O primeiro atende os pacientes cujo índice de
pressão tornozelo/braquial (Ankle Brachial Pressure Index, ABPI) é maior ou igual a 0,8. Já JOBST® Compri2 lite
é recomendada para terapia compressiva em pacientes com ABPI entre 0,5 e 0,8. Em ambas as situações, os
produtos têm como pré-requisito que o paciente deambule. O tempo recomendado de utilização é de até 7 dias.

FÁCIL APLICAÇÃO
1ª camada: Acolchoamento
• Extensibilidade tanto na largura quanto
no comprimento facilita a aplicação em
volta do tornozelo
• Corte da bandagem com as mãos
possibilita aplicação de acolchoamento
extra onde necessário

2ª camada: Compressão
• Indicador de compressão na superfície
da bandagem garante que a aplicação
resulte na compressão adequada ao
tratamento
• Ajustes durante a aplicação são descomplicados

Instruções de uso completas e objetivas
• As instruções de uso são
de fácil compreensão
e apresentam figuras
explicativas

orreto de
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• Faça download do aplicativo e tenha acesso
ao vídeo de aplicação a qualquer hora e em
qualquer local
• Informe e eduque seus pacientes com a ajuda
de JOBST® Compri2
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• QR codes na embalagem
direcionam seu smartphone
ou tablet diretamente para os
vídeos de aplicação do produto

7/20/16 10:24 AM

UMA JOBST® COMPRI2
PARA CADA NECESSIDADE

Etiologia
da úlcera

ABPI

Nível de
compressão

Modelo

Venosa

≥0,8

40 mmHg

JOBST® Compri2

Mista

0,5-0,8

20-30 mmHg

JOBST® Compri2 lite

Arterial

<0,5

Sem compressão

FUNCIONA PORQUE FACILITA A ADESÃO AO TRATAMENTO
Dois componentes-chave asseguram o sucesso da terapia compressiva: a compressão correta e a adesão
do paciente à terapia. Se o tratamento for doloroso, desconfortável ou de alguma forma inconveniente, os
pacientes relutarão em seguir as recomendações médicas.
“NINGUÉM PERCEBE
QUE ESTOU USANDO AS
BANDAGENS. POSSO ATÉ
UTILIZAR MEUS CALÇADOS
PREDILETOS.”
• JOBST® Compri2 é um sistema
de compressão de baixo
volume, o que permite ao
paciente maior liberdade de
escolha de calçados.

“NUNCA IMAGINEI UMA
BANDAGEM CUJA APLICAÇÃO
PUDESSE SER TÃO FÁCIL E O
USO TÃO INDOLOR.”
• Acolchoamento cortável à
mão facilita a aplicação extra
em regiões curvas, ajudando
a reduzir a dor e os pontos de
pressão.
• Gerenciamento ativo da umidade
transfere líquidos para o interior
do sistema mantendo a pele
sempre seca.*

“É MARAVILHOSO PERCEBER
A RAPIDEZ COM QUE O
EDEMA ESTÁ DIMINUINDO”
• Uma régua de papel inclusa no
sistema dá ao paciente e ao profissional de saúde a noção exata
da redução do edema

Acolchoamento em
tecido não tecido
Espuma de
poliuretano
Umidade
* Testes realizados internamente

JOBST Compri2 Medico.indd 7

7/20/16 10:24 AM

JOBST® COMPRI2 PODE SER
COMBINADO COM OUTROS PRODUTOS
TRATAMENTO AVANÇADO
DE FERIDAS
Cutimed® Alginate
Altamente absorvente, suave,
conformável e de gelificação
rápida, promove um ambiente
úmido no leito da ferida,
favorecendo o processo
de cicatrização da ferida e
estimulando o desbridamento
autolítico.
Cutimed® Cavity
Para absorção e
preenchimento de feridas
cavitárias, gerencia a
exsudação moderada e
abundante.
Cutimed® Siltec
Mantém a umidade ideal no
leito de feridas altamente
exsudativas. Camada de
contato em silicone permite
trocas atraumáticas.
Cutimed® Siltec Sorbact®
Antimicrobiano com
tecnologia DACC que atrai
e retém microorganismos,
indicado para feridas
altamente exsudativas. Não
tem contraindicações. Borda
adesiva em silicone suave.
Cuticell® Contact
Cobertura primária
transparente, atraumática,
porosa e flexível, revestida
com silicone suave
em um dos lados. Permite
a passagem do exsudato
para um curativo secundário
absorvente.
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CUIDADOS COM A PELE
Cutimed® PROTECT
Reestabelece a função
barreira da pele e protege as
bordas da ferida.

COMPRESSÃO
JOBST® UlcerCARETM
Sistema de compressão 2 em
1 para o tratamento eficaz de
úlceras venosas.

JOBST®
UltraSheer
Meias elásticas
compressivas
transparentes
para quem não
abre mão de
estilo e conforto.

JOBST®
forMen
Meias elásticas
compressivas
masculinas
que permitem
terapia eficaz
com discrição e
elegância.

Feridas
contaminadas,
colonizadas,
ou infectadas

Feridas com
presença de
tecido de
granulação

Feridas com
presença de
necrose de
liquefação (esfacelo)

Feridas com
presença de
tecido de
epitelização
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SOLUÇÕES INOVADORAS DE
UM DOS LÍDERES MUNDIAIS EM
TERAPIA COMPRESSIVA
A BSN medical oferece soluções de terapias integradas para tratar cada estágio da Doença Venosa Crônica
(DVC). Como marca forte da BSN medical, JOBST® está constantemente desenvolvendo novas tecnologias e
soluções avançadas para garantir uma gama completa de produtos para a gestão altamente eficaz da DVC.

C0
Sem sinais
visíveis ou
palpáveis de
doença venosa

C1
Telangiectasias
ou veias
reticulares

C2
Veias varicosas

C3
Edema

C4

a. Pigmentação
e/ou eczema
b.Lipodermatoesclerose e/ou
atrofia branca

C5
Úlcera venosa
cicatrizada

C6
Úlcera venosa
ativa

JOBST® Sport
JOBST® UltraSheer
Meias e
Bandagens de
Compressão

JOBST® forMen
JOBST® Compri2 lite

JOBST® Compri2
JOBST® UlcerCARE™
Cuticell® Contact

Cutimed® Alginate
Cuidado
Avançado de
Feridas

Cutimed® Cavity

Cutimed® Siltec
Cutimed® Siltec
Sorbact®

Cuidado com
a Pele

Cutimed® PROTECT

BSN medical

www.bsnmedical.com
sac@bsnmedical.com
Tel. 0800.70.45415
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