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❑ Características da Liquiband Surgical S

❑ Liquiband Surgical S x sutura

❑ Liquiband Surgical S x outras

❑ Intercorrências minimizadas



Liquiband Surgical S Liquiband Optima Liquiband Exceed

Modelos

1o lugar

EUROPE

Fórmula mais moderna: Octyl Blend10™
Sterile blend of 90% n-butyl & 
10% 2-octyl cyanoacrylate



✓ Cirurgia plástica
✓ Laparoscopia

✓ Cesária
✓ Emergência

✓ Muitas 
Outras

Aplicações



Fonte: stratviewresearch



Asa de Ativação
Fácil ativação
Controle de fluxo
Segurança
Ergonomia

Aplicador
Removível

Bastão

Ponta de Precisão
Controle fluxo

Redutor de bolhas



Não há necessidade de armazenamento especial



Asa de ativação e
• Controle de Fluxo

• Menor risco de corte

• Ergonômico

Asa de
ativação



Secagem rápida: apenas 10 segundos.
Ao invés de 60 segundos

Asa de
ativação

Aproximadamente 2X mais rápida do que sutura*

*Jallali N et al, 2004; Dowson CC et al, 2004; Matin SF, 2003; Maarteense et al, 2002



Uso por mais tempo. 

Mais de 10 minutos após ativação

Ao invés de 90 segundos

Asa de
ativação

Duração
Maior



Resistente à água

Conforto para o paciente –

banho logo após o procedimento

Asa de
ativação

Duração
Maior



Forma filme transparente

Proteção antimicrobiana
Diminui o risco de infecções

Melhor visualização da cicatriz

Asa de
ativação

Duração
Maior

Conteúdo esterilizado

Alta taxa de transmissão de vapor - ‘a pele respira’ evitando maceração)



Mais forte que sutura 4.0

Mais forte que outras colas

Menor risco de deiscência

Não precisa de fita

- Menor risco de reação cutânea

Asa de
ativação

Duração
Maior



- Menor risco de reação cutânea (s/fita e menor qde)

- Menos tempo para aplicar e retirar

- Melhor visualização da cicatriz

- Mais acesso à ferida

- Melhor acabamento

não precisa de fita para fixar ou de curativo

A Liquiband Surgical S

Asa de
ativação

Duração
Maior



não precisa de fita para fixar e proteger

A Liquiband Surgical S

Menor acabamento

- Aproximação das bordas

- Ponta de precisão

Asa de
ativação

Duração
Maior



Melhor Fechamento





Melhor Fechamento



não precisa de fita para fixar e proteger

- Menor risco de reação cutânea (s/fita e menor qde)

- Menos tempo para aplicar e retirar

- Melhor visualização da cicatriz (fita ou curativo)

- Mais acesso à ferida

- Menor acabamento

- Aproximação das bordas

- Ponta de precisão

- Economicidade

A Liquiband Surgical S

Duração
Maior

Asa de
ativação



Liquiband

Outra

• Melhor rendimento -

Menos quantidade

• Menos desperdício 

de 20 a 30cm

Aplicação contínua

Economicidade

de 40 a 60cm

Apenas 1 vez c/a ponta e 

3 vezes com o bastão

(sem pincelar)



Melhor resultado cosmético

Em função de menor risco de 

intercorrências
- deiscência

- reação cutânea

- reação exotérmica

- Aproximação das bordas

Efeito similar ao da fita de silicone

já no momento do fechamento



Menor geração de calor4

Aumento máximo da temperatura 4

Liquiband

Média 

Máxima 

2 – Octil cianoacrilato

Menos sensibilidade e risco de queimaduras



Vantagens para o paciente

✓ Melhor resultado cosméticos

✓ Mais proteção contra intercorrências

deiscência, dermatite, queimaduras

✓ Conforto – resistente à água

✓ Não precisa de curativos



✓ A cola dura por mais tempo após ativação (>10 minutos)

✓ Fixação e secagem rápida (<10 segundos)

✓ Possui ponta de precisão e bastão no mesmo dispositivo

✓ Possui asa de ativação e controle de fluxo

✓ Fácil visualização

✓ Melhor adesão – menor risco de deiscência

✓ Fácil armazenamento

✓ Melhor acabamento – mais proximidade das bordas

Vantagem para o profissional de saúde 













➢ (21) 2621-5565

@bioargo

➢ Loja.bioargo.com

www.bioargo.com
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