
Curar é
proteger.

Cutimed® PROTECT  
Para até 96 horas de
proteção da pele contra 
dermatite, fricção e
excesso de umidade.

Protege a pele delicada, frágil e sob risco  
com uma barreira protetora de longa duração.

Cutimed® PROTECT
Barreira protetora de longa duração.
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Cutimed® PROTECT spray
• Protege as margens da ferida do excesso de umidade para ajudar a prevenir a maceração 
• Constrói uma barreira para ajudar a preservar a pele perilesional  
• Fornece um escudo protetor para a pele durante o tratamento de feridas 
• Até 96 horas de barreira contra a umidade

 
Indicações
Maceração da pele ou dermatite causada por:

• Incontinência urinária e/ou fecal
• Fluidos digestivos ou da ferida
• Remoção de fixação ou de adesivo
• Forças de fricção e cisalhamento
• Fluidos provenientes de ostomias

Cutimed® PROTECT cream
• Protege e cuida de amplas áreas contra maceração e  

doenças associadas
• Barreira de longa duração ajuda a manter a pele intacta
• Ajuda a hidratar a pele mantendo-se permeável ao vapor de  

água e oxigênio
• Aplicação rápida e fácil

 
Indicações

• Prevenção de dermatite e maceração associadas à incontinência

Informações para pedidos

Cutimed® Cuidado com a Pele Código Tamanho

PROTECT Spray  
 
Fornece barreira contra a umidade para  
proteção das bordas da ferida e da pele perilesional

72653-00 28 ml

PROTECT Cream  
 
Tratamento preventivo para amplas áreas  
contra dermatite e maceração

72652-00 28 g

BREVE
Spray de 28 ml facilita aplicação 
sobre a pele perilesional.

Formato creme facilita a aplicação 
sobre grandes áreas. Disponível em 
bisnaga de 28g.

Quando a pele não pode se proteger,  
Cutimed® PROTECT entra em ação.

Pele em risco requer proteção extra. Fricção, irritação e exposição ao exsudato 
e à umidade resultante de incontinência são fatores contra os quais a pele em 
risco nem sempre é capaz de se proteger. Cutimed® PROTECT atua como uma 
barreira de longa duração enquanto a capacidade de autoproteção da pele  
é restabelecida.
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