Somos Mölnlycke,
uma empresa líder
de soluções médicas
a nível mundial
A NOSSA MISSÃO

A nossa missão é melhorar os resultados do setor da saúde em todo
o mundo, e desejamos fornecer, a todos os proﬁssionais de saúde,
soluções que lhes permitam conseguir os melhores resultados.
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Melhorar os
resultados na saúde
Esta é a nossa motivação todos os dias. Centramo-nos nos detalhes que
fazem com que as nossas soluções sejam mais eﬁcazes. Tudo para ajudar
os nossos clientes a oferecer uma melhor experiência aos seus pacientes, de
conseguir aumentar a rentabilidade e de serem ainda mais eﬁcientes.

Ajudamos....
Ouvindo

Formando

Colaboramos com proﬁssionais de saúde e pacientes
para compreender as suas necessidades. Assim
desenhamos soluções que melhorem os seus
resultados.

Estamos em constante aprendizagem e partilhamos
o nosso conhecimento através de formações, vídeos,
workshops e seminários on-line e presenciais.
Colaboramos com especialistas para criar protocolos e
melhorar as politicas de saúde.

Produzindo evidência
Utilizando um rigoroso método cientíﬁco, produzimos
evidência clínica e de economia da saúde,
demonstrando que as nossas soluções são custoefetivas, e que apoiam os melhores resultados.

Criando relações
Desenvolvemos relações de conﬁança e somos
parceiros dos proﬁssionais de saúde, das organizações
e empresas do setor. Entendemos a importância da
conﬁança, e fazemos o possível para construí-la e
mantê-la.

Melhorando constantemente
Procuramos sempre melhorar. Focalizamo-nos nos
detalhes que fazem com que as nossas soluções
sejam mais efetivas, oferecendo mais valor em cada
investimento.
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Alginatos e hidroﬁbras
Designação

Penso de alginato com elevada capacidade de
absorção e retenção

Designação

Penso de alginato antimicrobiano com prata y
carboximetilcelulose. Elevada capacidade de
absorção

Designação

Penso de ﬁbras de 100% de polivinil de álcool
(PVA)

Designação

Penso antimicrobiano de ﬁbras de 100% de
polivinil de álcool (PVA) com prata iónica
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Lâminas de contacto
Designação

Lâmina de contacto não aderente com silicone
de duas faces

Designação

Lâmina de contacto não aderente com silicone
de uma só face

Designação

Penso de silicone transparente para
proteção da pele

Designação

Espuma de poliuretano sem ﬁlme posterior, com
silicone para transferência de exsudado
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Espumas sem rebordo
Designação

Espuma de poliuretano com silicone sem
rebordo

Designação

Espuma ﬁna de poliuretano com silicone sem
rebordo

Designação

Espuma de poliuretano com silicone, canais de
absorção verticais, sem rebordo
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Pensos multicamada com rebordo
Designação

Espuma poliuretano multicamada com rebordo e
silicone. 5 camadas.

Designação

Espuma poliuretano multicamada com rebordo,
corpo de absorção ﬂexível, silicone e oval

Designação

Espuma poliuretano multicamada com rebordo,
corpo de absorção ﬂexível e silicone, estrutura de
visualização e controle a carga bacteriana

Designação

Espuma poliuretano com rebordo e silicone
multicamadas para a região sagrada. 5
camadas.

Designação

Espuma poliuretano com rebordo e silicone
multicamadas para o calcanhar. 5 camadas.
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Pensos multicamada com rebordo
Designação

Espuma poliuretano ﬁna com rebordo e silicone
multicamadas. 3 camadas.

Penso post-cirúrgico
Designação

Penso Pós Cirúrgico com ﬁbras de poliacrilato
super absorventes, com silicone transparente e
ﬂexível.
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Pensos antimicrobianos
Designação

Espuma de poliuretano sem ﬁlme posterior, com
silicone para transferência de exsudado, com
prata iónica e carvão activado

Designação

Espuma de poliuretano antimicrobiana com
prata iónica, carvão activado e silicone sem
rebordo

Designação

Espuma de Poliuretano antimicrobiana
com rebordo de silicone, 5 camadas super
absorventes, com carvão activado e prata

Designação

Espuma de Poliuretano antimicrobiana
com rebordo de silicone, 5 camadas super
absorventes, com carvão activado e Prata. Para
Região Sagrada
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Alginatos e hidroﬁbras - Indicações
Designação

Penso de alginato com elevada capacidade de absorção e retenção

Composição

•
•
•

Penso 100% alginato (70% iões de cálcio e 30% iões de sódio)
Ácido Gulurônico: 70%
Ácido Manurônico: 30%

•
•
•
•

Capacidade de absorção: 31g/100cm2
Capacidade de retenção: 20g/100cm2
Elevada integridade
Elevada resistência à tracção quando molhado para uma remoção do penso sem
resíduos e de uma só peça
Recortável
Auxiliar na limpeza da ferida

Propriedades

•
•
•
•

Indicações
•
•
•
Apresentação
Medidas
Modo de aplicação •

Feridas com níveis de exsudado de moderado a muito alto
Úlceras venosas, úlceras de pressão, feridas cavitadas, pé diabético, cirúrgicas e quistos
pilonidais
Feridas oncológicas
Zonas dadoras
Penso
5x5

10 x 10

15 x 15

3 x 45

Requer penso secundário para ﬁxação

Designação

Penso de alginato antimicrobiano com carboximetilcelulose y prata. Elevada capacidade de
absorção

Composição

•
•
•
•
•

Penso alginato com prata iónica (96% iões de cálcio e 4% iões de sódio)
1,2mg/cm2 sulfato de prata
Alginato 85% CMC 15%
Ácido Gulurônico: 70%
Ácido Manurônico: 30%

•
•
•
•

Capacidade de absorção e retenção elevada (24g/100cm2)
Antimicrobiano
Elevada integridade
Elevada resistência à tracção quando molhado para uma remoção do penso sem
resíduos e de uma só peça
Recortável
Auxiliar na limpeza da ferida

Propriedades

•
•
•
•

Indicações

•
•
•

•
Apresentação
Medidas
Modo de aplicação •

Feridas com níveis de exsudado de moderado a muito alto
Úlceras venosas, úlceras de pressão, feridas cavitadas, pé diabético, cirúrgicas e quistos
pilonidais
Feridas oncológicas
Feridas infetadas
Zonas dadoras
Penso
5x5

10 x 10

Requer penso secundário para ﬁxação
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15 x 15

3 x 44

Designação

Penso de ﬁbras de 100% de polivinil de álcool (PVA)

Composição

•
•

Penso composto por ﬁbras geliﬁcantes 100% de PVA
Fibras entrelaçadas em todas as direções e ﬁxadas mecanicamente entre si

•
•
•
•

Capacidade de absorção e retenção elevada
Elevada integridade
Controla a carga bacteriana
Elevada resistência à tracção quando molhado para uma remoção do penso sem
resíduos
Recortável
Auxiliar na limpeza da ferida

Propriedades

•
•
•
•

Indicações
•
•
•
Apresentação
Medidas
Modo de aplicação •

Feridas com níveis de exsudado de moderado a muito alto
Úlceras venosas, úlceras de pressão, feridas cavitadas, pé diabético, cirúrgicas e
quistos pilonidais
Feridas oncológicas
Zonas dadoras
Penso
5x5

10 x 10

15 x 15

20 x 50

2 x 45

Requer penso secundário para ﬁxação

Designação

Penso antimicrobiano de ﬁbras de 100% de polivinil de álcool (PVA) y prata

Composição

•
•
•

Penso composto por ﬁbras geliﬁcantes 100% de PVA
Fibras entrelaçadas em todas as direções e ﬁxadas mecanicamente entre si
0,2mg/cm2 sulfato de prata

•
•
•

Capacidade de absorção e retenção elevada
Elevada integridade
Elevada resistência à tracção quando molhado para uma remoção do penso sem
resíduos
Recortável
Auxiliar na limpeza da ferida
Efeito antimicrobiano continuado até 7 dias

Propriedades
•
•
•

Indicações

•
•
•
•
•

Feridas infetadas
Feridas com níveis de exsudado de moderado a muito alto
Úlceras venosas, úlceras de pressão, feridas cavitadas, pé diabético, cirúrgicas e
quistos pilonidais
Feridas oncológicas
Zonas dadoras

• Penso
Apresentação
5x5
10 x 10
10 x 12
Medidas
Modo de aplicação • Requer penso secundário para ﬁxação
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15 x 15

20 x 30

2 x 45

Lâminas de contacto - Indicações
Designação
Composição

Propriedades

Lâmina de contacto não aderente com silicone de duas faces
•

Rede elástica de poliuretano porosa com duas faces micro-aderentes com silicone

•
•

Minimiza a dor e o traumatismo nas trocas de penso
Pode permanecer na ferida até 7 dias o que assegura uma cicatrização sem
interrupções
Minimiza o riso de maceração
Não deixa resíduos
Transparente para uma fácil inspeção
Adaptável aos contornos do corpo sendo confortável
Hipoalergénico
Permeável a trocas gasosas

•
•
•
•
•
•
•
•

Indicações
•
•
•
Apresentação
Medidas
Modo de aplicação •

Designação
Composição

Propriedades

Apresentação
Medidas

Penso
7,5 x 10

10 x 18

20 x 30

Requer penso secundário para ﬁxação

Lâmina de contacto não aderente com silicone de uma só face
•

Rede elástica de poliuretano porosa com uma única face micro-aderente com silicone

•
•

Minimiza a dor e o traumatismo nas trocas de penso
Pode permanecer na ferida até 14 dias o que assegura uma cicatrização sem
interrupções
Apenas adere numa das faces de contacto
Minimiza o riso de maceração
Não deixa resíduos
Transparente para uma fácil inspeção
Adaptável aos contornos do corpo sendo confortável
Hipoalergénico
Permeável a trocas gasosas

•
•
•
•
•
•
•
•

Indicações

Feridas com níveis de exsudado de moderado a muito alto
Úlceras venosas, úlceras de pressão, feridas cavitadas, pé diabético, cirúrgicas e
quistos pilonidais
Feridas oncológicas
Zonas dadoras

•
•

Abrasões, cortes, queimaduras, feridas cirúrgicas, bolhas, lacerações, feridas
traumáticas, radiação, úlceras venosas
Pode ser utilizado como película protetora em peles frágeis e feridas não exsudativas
Pode ser utilizado como interface com outro penso absorvente

•

Penso
6 x7

9 x 10

12

13 x 15

24 x 27,5

Designação
Composição

Propriedades

Indicações

Apresentação
Medidas

Penso de silicone transparente para proteção da pele
•

Rede elástica de uma só face de poliuretano coberta com uma camada auto-aderente
de silicone

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimiza a dor e o traumatismo nas mudanças de penso.
Evita o risco de daniﬁcação do tecido neoformado.
Transparente para uma fácil aplicação.
Adapta-se ao contorno do corpo, proporcionando um maior conforto para o paciente.
Barreira protetora frente a vírus e bactérias (micróbios> de 25nm).
Hipoalergénico.
Não deixa resíduos.
Impermeável a líquidos.
Permeável a trocas gasosas

•
•
•
•

Feridas superﬁciais, tais como úlceras por pressão fase I e II, lesões e queimaduras.
Prevenção de radiodermites
Proteção de pele sensível e frágil.
Proteção para feridas cirúrgicas, por exemplo abdómen; como penso secundário para
ﬁxar os pensos primários.

•

Penso
6 x7

10 x 12

10 x 25

15 x 20

Designação

Espuma de poliuretano sem ﬁlme posterior, com silicone para transferência de exsudado

Composição

•
•

Espuma de poliuretano hidrofílica absorvente (8,3 g/g or 23,6 g/100cm2) porosa
Camada de contato com a superfície da pele em silicone atraumática e não-aderente

Propriedades

•
•
•
•

Transfere o exsudado para longe da ferida, minimizando o risco de maceração.
Possibilita o tratamento de feridas de difícil acessibilidade
Adapta-se perfeitamente aos contornos do corpo
Aumenta o conforto do doente

•

Indicado para uma grande variedade de feridas com diversos níveis de exsudado e,
também, de difícil adaptabilidade
Pode-se utilizar como protecção de feridas pouco exsudativas ou/e grandes áreas de
pele
Pode ser utilizado sob compressão. Mantem o ambiente húmido optimo utilizado com
um penso secundário

Indicações

•
•

Apresentação
Medidas

•

Penso
15 x 20

20 x 50
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Espumas sem rebordo - Indicações
Designação

Espuma de poliuretano com silicone sem rebordo

Composição

•
•
•

Film posterior rugoso de poliuretano
Espuma de poliuretano
Camada de contacto com a superfície da pele com silicone, atraumática e não-aderente

Propriedades

•
•
•
•
•

Espuma que permite uma rápida absorção e transferência do exsudado
Grande capacidade de gestão do exsudado
Sela os bordos da ferida minimizando o risco de maceração
Não aderente à ferida
Permeável às trocas gasosas

Indicações

•
•
•
•

Todo o tipo de feridas de pouco a médio exsudado
Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas
Feridas crónicas
Pode ser utilizado sob compressão

•

Penso

Apresentação
Medidas

10 x 10

10 x 20

15 x 15

20 x 20

Designação

Espuma ﬁna de poliuretano com silicone sem rebordo

Composição

•
•
•

Film posterior de poliuretano
Fina espuma de poliuretano
Camada de contacto com a superfície da pele com silicone, atraumática e não-aderente

Propriedades

•
•
•
•
•
•

Espuma que absorve e transfere o exsudado
Discreto. Filme posterior cor de pele
Sela os bordos da ferida minimizando o risco de maceração
Não aderente à ferida
Permeável às trocas gasosas
Muito adaptável

Indicações

•
•
•
•

Feridas de nulo a médio exsudado
Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas
Feridas com tecido frágil
Pode ser utilizado sob compressão

•

Penso

Apresentação
Medidas

6 x 8,5

10 x 10
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15 x 15

20 x 50

Designação

Espuma de poliuretano com silicone, canais de absorção verticais, sem rebordo

Composição

•
•
•
•

Film posterior rugoso de poliuretano
Espuma de poliuretano com canais de absorção verticais
Camada de contacto com a superfície da pele com silicone, atraumática e não-aderente
Canais de absorção (diâmetro 1.7mm)

•

•
•
•

Espuma com canais desenhados que permitem uma rápida absorção e transferência
do exsudado
Alta capacidade de absorção de todo o tipo de exsudados. Inclusive os exsudados
viscosos.
Sela os bordos da ferida minimizando o risco de maceração
Não aderente à ferida
Permeável às trocas gasosas

•
•
•
•
•

Todo o tipo de feridas de pouco a médio exsudado
Feridas com exsudados viscosos
Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas
Feridas crónicas
Pode ser utilizado sob compressão

•

Penso

•

Propriedades

Indicações

Apresentação
Medidas

10 x 10

10 x 20

15

15 x 15

20 x 20

Pensos com rebordo - Indicações
Designação

Espuma poliuretano com rebordo, silicone e 5 camadas

Composição

•
•
•
•
•

Film Posterior de poliuretano
Capa de ﬁbras super absorventes
Capa de expansão de exsudado
Capa de espuma absorvente de poliuretano
Lâmina de contato com silicone

•
•
•
•
•
•
•
•

Alta capacidade de gestão do exsudado (capacidade de absorção + capacidade de
evaporação) - (20,9g/10cm2/24h)
Alta capacidade de retenção
A capa de expansão permite maximizar o rendimento do resto das capas do penso
Alta adaptabilidade
Protege a pele perilesional
Retirada atraumática
Permeável a trocas gasosas
Impermeável a líquidos. O paciente pode realizar a higiene diária sem retirar o penso.

•
•
•

Todo o tipo de feridas de moderado a muito exsudado
Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas
Feridas crónicas

•

Penso

Propriedades

Indicações
Apresentação
Medidas

7,5 x 7,5

10 x 10

10 x 20

12,5 x 12,5

15 x 15

17,5 x 17,5

15 x 20

(Oval)
Designação

Espuma de poliuretano ﬂexível pré-cortada com um rebordo de silicone e ﬁbras de polipropileno super absorventes de 5 camadas, com forma ovalada.

Composição

•
•
•
•
•

Film Posterior de poliuretano
Espuma de poliuretano hidróﬁlo (corpo absorvente)
Camada de tecido não tecido de viscose / poliéster (corpo de expansão).
Corpo de ﬁbras superabsorventes para retenção de líquidos com tecnologia Flex Cut
Lâmina de contato com silicone atraumática e não-aderente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta capacidade de gestão do exsudado (capacidade de absorção + capacidade de
evaporação) - (20,9g/10cm2/24h)
Alta capacidade de retenção
A capa de expansão permite maximizar o rendimento do resto das capas do penso
Alta adaptabilidade
Alta ﬂexibilidade
Protege a pele perilesional
Retirada atraumática
Permeável a trocas gasosas
Impermeável a líquidos. O paciente pode realizar a higiene diária sem retirar o penso.
Forma ovalada

•
•
•

Todo o tipo de feridas de moderado a muito exsudado
Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas
Feridas crónicas

•

Penso

Propriedades

Indicações
Apresentação
Medidas

13 x 16

15 x 19
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Designação

Espuma poliuretano com rebordo e silicone. 5 camadas e estrutura de visualização

Composição

•
•
•
•
•

Film Posterior de poliuretano pré-marcado por cm2
Capa de ﬁbras super absorventes com cortes em Y
Capa de expansão de exsudado com cortes em Y
Capa de espuma de poliuretano
Lâmina de contato com silicone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta capacidade de gestão do exsudado (capacidade de absorção + capacidade de
evaporação) - (20,9g/10cm2/24h)
Alta capacidade de retenção
A capa de expansão permite maximizar o rendimento do resto das camadas do penso
Permite controlar o exsudado
Alta adaptabilidade
Permanece durante mais tempo na ferida
Protege a pele perilesional
Retirada atraumática
Permeável a trocas gasosas
Impermeável a líquidos
Capacidade de controlar a carga bacteriana

•
•
•

Todo o tipo de feridas de moderado a muito exsudado
Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas
Feridas crónicas

•

Penso

Propriedades

Indicações
Apresentação
Medidas

7,5 x 7,5

10 x 10

10x20

12,5x12,5

15x15

17,5x17,5

15x20

Designação

Espuma poliuretano com rebordo, silicone, 5 camadas para a região sagrada

Composição

•
•
•
•
•

Film Posterior de poliuretano
Capa de ﬁbras super absorventes
Capa de expansão de exsudado
Capa de espuma de poliuretano
Lâmina de contato com silicone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ótimo selamento na zona sacra
Abas de colocação
Rebordos de maior espessura para facilitar a colocação e assegurar a permanência
Alta capacidade de gestão do exsudado (capacidade de absorção + capacidade de
evaporação) - (20,9g/10cm2/24h)
Alta capacidade de retenção
Permite controlar o exsudado
Desenho melhorado do penso para aumentar a cobertura das zonas de alto risco
Protege a pele perilesional
Retirada atraumática
Permeável a trocas gasosas e impermeável a líquidos

•
•
•
•

Todo o tipo de feridas de moderado a muito exsudado
Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas
Feridas crónicas
Prevenção de Úlceras por pressão

•

Penso

Propriedades

Indicações
Apresentação
Medidas

16 x 20

22 x 25
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Designação

Espuma poliuretano com rebordo, silicone e 5 camadas para calcanhar e maléolos

Composição

•
•
•
•
•

Film Posterior de poliuretano
Capa de ﬁbras super absorventes
Capa de expansão de exsudado
Capa de espuma de poliuretano
Lâmina de contato com silicone

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abas de colocação
Rebordos de maior espessura para facilitar a colocação e assegurar a permanência
Alta capacidade de gestão do exsudado (capacidade de absorção + capacidade de
evaporação) - (20,9g/10cm2/24h)
Alta capacidade de retenção
Permite controlar o exsudado
Desenho melhorado do penso para aumentar a cobertura das zonas de alto risco
Protege a pele perilesional
Retirada atraumática
Permeável a trocas gasosas e impermeável a líquidos

•
•
•
•

Todo o tipo de feridas de moderado a muito exsudado
Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas
Feridas crónicas
Prevenção de Úlceras por pressão

•

Penso

Propriedades

Indicações
Apresentação
Medidas

22 x 23

Designação

Espuma poliuretano ﬁna com rebordo, silicone e 3 camadas

Composição

•
•
•
•

Film Posterior de poliuretano
Capa de tecido sem tecer
Capa de ﬁna espuma de poliuretano
Lâmina de contato com silicone

Propriedades

•
•
•
•
•
•

Alta adaptabilidade
Protege a pele perilesional
Retirada atraumática
Permeável a trocas gasosas
Impermeável a líquidos
Ótima gestão do exsudado

Indicações

•
•
•

Todo o tipo de feridas de baixo a médio exsudado
Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas
Feridas com pele frágil

•

Penso

Apresentação
Medidas

4x5

7,5 x 7,5
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10 x 10

15 x 15

Penso post-cirúrgico - Indicações
Designação

Penso Pós Cirurgico com ﬁbras de poliacrilato super absorventes, com silicone transparente
e ﬂexível.
•
•
•
•

Camada de ﬁlm protector de poliuretano permeável a trocas gasosas e impermeável a
líquidos e bactérias
Camada de absorção de ﬁbras poliacrilicas com recorte em forma de Y
Camada de expansão com recorte em forma de Y
Lâmina de contacto com silicone

Propriedades

•
•
•
•
•

Capacidade de absorção de 6g/10cm2/24h e de evaporação de 9g/10cm2/24h
Possibilidade de visualização da zona do leito da ferida e da zona perilesional
Adaptabilidade e ﬂexibilidade a zonas articulares
Não aderente e atraumático
Confortável e impermeável

Indicações

•
•
•

Feridas de médio a muito exsudado
Feridas pós-cirúrgicas nomeadamente zonas articulares e com ﬂictenas
Peles frágeis

•

Penso

Composição

Apresentação
Medidas

6x8

9 x 10

10 x 15
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10 x 20

10 x 25

10 x 30

10 x 35

Pensos antimicrobianosIndicações
Designação

Espuma de poliuretano com adesivo de silicone sem ﬁlme posterior, para transferência de
exsudado, com prata iónica e carvão activado
•

Composição

Propriedades

•
•

Espuma poliuretano comprimida com canais de absorção verticais, com prata iónica
(1,2mg/cm2 sulfato prata) porosa
Camada de contato com a pele com silicone atraumática não-aderente
Carvão activado: 0,7 %p/p

•
•
•
•
•
•
•

Remoção atraumática para o leito da ferida e para a pele perilesional
Transfere o exsudado para longe da ferida minimizando o risco de maceração
Possibilita o tratamento de feridas de difícil acessibilidade
Adapta-se perfeitamente aos contornos do corpo
Aumenta o conforto do paciente
Efeito antimicrobiano ativo a partir de 30 minutos
Efeito antimicrobiano continuado até 14 dias

•

•

Indicado para uma grande variedade de feridas com diversos níveis de exsudado e de
difícil adaptabilidade
Pode-se utilizar como proteção de feridas pouco exsudativas ou/e grandes áreas de
pele
Pode ser utilizado sob compressão. Mantem o ambiente húmido ótimo utilizado com
um penso secundário
Feridas infetadas

•

Penso

•

Indicações
•

Apresentação
Medidas

7,5 x 8,5

10 x 12,5

12,5 x 12,5

15 x 20

20 x 50

Designação

Espuma de poliuretano antimicrobiana com prata iónica, carvão activado e silicone sem rebordo

Composição

•
•
•
•
•

Film posterior de poliuretano
Espuma de poliuretano
Camada de contacto com a superfície da pele com silicone, atraumática e não-aderente
1,2mg/cm2 sulfato de prata
Carvão activado: 0,7 %p/p

Propriedades

•
•
•
•

Espuma que permite uma rápida absorção e transferência do exsudado
Sela os bordos da ferida minimizando o risco de maceração
Não aderente à ferida
Permeável às trocas gasosas

Indicações

•
•
•
•
•

Todo o tipo de feridas de pouco a médio exsudado
Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas
Feridas crónicas
Pode ser utilizado sob compressão
Feridas infetadas

•

Penso

Apresentação
Medidas

10 x 10

12,5 x 12,5

15 x 15

20

20 x 20

20 x 50

Designação

Espuma de Poliuretano antimicrobiana com rebordo de silicone, 5 camadas super absorventes, com carvão activado e Prata

Composição

•
•
•
•
•
•
•

Film Posterior de poliuretano
Capa de ﬁbras super absorventes
Capa de expansão de exsudado
Capa de espuma de poliuretano
Lâmina de contato com silicone
1,2mg/cm2 sulfato de prata
Carvão activado: 0,7 %p/p

Propriedades

•
•
•
•
•
•
•

Alta capacidade de gestão do exsudado
Alta capacidade de retenção
Alta adaptabilidade
Protege a pele perilesional
Retirada atraumática
Permeável a trocas gasosas
Impermeável a líquidos

Indicações

•
•
•
•

Todo o tipo de feridas de moderado a muito exsudado
Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas
Feridas crónicas
Feridas infetadas

•

Penso

Apresentação
Medidas

7,5 x 7,5

10 x 10

15 x 15

15 x 20

10 x 20

Designação

Espuma de Poliuretano antimicrobiana com rebordo de silicone, 5 camadas super absorventes, com carvão activado e Prata. Para região sagrada

Composição

•
•
•
•
•
•
•

Film Posterior de poliuretano
Capa de ﬁbras super absorventes
Capa de expansão de exsudado
Capa de espuma de poliuretano
Lâmina de contato com silicone
1,2mg/cm2 sulfato de prata
Carvão activado: 0,7 %p/p

Propriedades

•
•
•
•
•
•
•

Alta capacidade de gestão do exsudado
Alta capacidade de retenção
Alta adaptabilidade
Protege a pele perilesional
Retirada atraumática
Permeável a trocas gasosas
Impermeável a líquidos

Indicações

•
•
•
•

Todo o tipo de feridas de moderado a muito exsudado
Úlceras venosas, por pressão, pé diabético, oncológicas e traumáticas
Feridas crónicas
Feridas infetadas

•

Penso

Apresentação
Medidas

18 x 18

20 x 20

21

23 x 23

22

Mölnlycke é uma empresa de soluções médicas inovadoras para o
tratamento de feridas, prevenção de úlceras por pressão e soluções
cirúrgicas. Soluções médicas personalizadas, apoiadas por uma
sólida evidência clínica e de economia da saúde.
Acima de tudo, temos um claro objetivo: melhorar os resultados
do setor de saúde.
E estamos preparados para demonstrá-lo cada dia.
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