Reduz o risco
de infecções
Fácil
Rápido
Seguro
Sem dor

POR QUE UTILIZAR O DETACHOL?
Detachol diminui infecções e evita danos à pele.
A retirada das células da epiderme pode causar lacerações na pele.
Quando a pele ﬁca exposta à umidade, o risco de colonizações
bacterianas aumenta.1 O Detachol também reduz o risco de infecção
através da remoção total dos resíduos do curativo.

Elimina a dor causada pela retirada de curativos.
A remoção de curativo inadequada da pele sensível do entorno da
ferida pode provocar danos inﬂamatórios, edema e dor.1 A Utilização
do removedor para retirar o adesivo é recomendada como
abordagem para previnir lesões.1

deles concordaram
que Detachol é mais
eﬁcaz em conferir conforto
ao paciente durante a
emoção de adesivos em
comparação com lenços.1

Indicado para remoção de:
- Bolsa de colostomia
- Curativos para cateter
- Curativos para terapia por
pressão negativa
- Sonda nasogástrica
- Curativos
periféricos
Cu
- Tubo endotraqueal
- Outros curativos e dispositivos
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Detachol proporciona o máximo de conforto e segurança ao paciente em diversas aplicações.

Reduz o trauma resultante
da remoção
da QUE
ﬁta adesiva
POR
UTILIZAR
ou curativo.

O DETACHOL?
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