
Cutimed® PROTECT

Proteção eficaz da pele

Uma empresa líder em higiene e saúde.
Protege. Preserva. Previne.



Cutimed® PROTECT cream:
Área ampla de tratamento de pele em risco

Cutimed® PROTECT disponível 
em dois tamanhos: 28g e 90g

• prevenção da maceração 
   e irritação da pele intacta 
   causada por incontinência 
   urinária ou fecal
• prevenção de dermatite 
   por fraldas

Indicações:

Preserva e mantém a pele intacta
por fornecer uma duradoura barreira protetora

Mantém a umidade da pele
previne contra ressecamento e mantém permeável 
a vapores úmidos e oxigênio

Prevenção de ampla área
contra maceração causada por incontinência 
ou fluidos corporais

Seguro e fácil de utilizar
Cutimed® PROTECT Cream é fácil de aplicar, sem deixar 
a pele oleosa, não alcoólico e sem perfume

Especialmente no cuidado da incontinência, pacientes 
apresentam risco de dermatite de contato e maceração. 
Cutimed® PROTECT Cream fornece proteção e cuidado 
como prevenção em grandes áreas, tratamento contra 
maceração e complicações associadas

PROTEÇÃO EFICAZ DA PELE



Protege a margem da ferida 
e pele perilesional
de fatores externos, incuindo exsudato, 
incontinência, fricção

Preserva e mantém pele 
intacta ou irritada
ao construir uma barreira contra umidade com 
boa permeabilidade a oxigênio e vapor de água

Previne maceração
ao promover até 96 horas de ação como 
barreira contra umidade

Efetiva terapia adjunta durante 
o tratamento de feridas crônicas
ex: úlceras venosas ou arteriais, úlceras 
diabéticas ou lesões por pressão, ou onde 
quer que a pele precise de barreira protetora

Cutimed® Protect Spray: 
restabelecendo a função de barreira da pele

Promover proteção da pele é uma tarefa indispensável 
no tratamento de feridas exsudativas e feridas crônicas 
em todas as fases de cicatrização. 
O Cutimed® PROTECT Spray oferece suporte efetivo, 
promove duradoura barreira tanto para prevenção do 
impacto que os fluidos provenientes das incontinências 
ou das feridas trazem para a pele, quanto para diminuir 
o risco de perda de água.



72653-00 28 ml 1

Cutimed® PROTECT Spray

72652-00 28 g 1

72652-03 90 g 12

Cutimed® PROTECT Cream

Dados dos produtos

Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda. 
Av. Dra. Ruth Cardoso, 8.501 - 7º andar - cj. 71B – São Paulo/SP, CEP 05425-070

Extrínseco • exsudato da ferida
• incontinência fecal 
   ou urinária
• fluidos digestivos
• remoção de adesivos
• forças de 
   cisalhamentos

Maiores fatores de risco 
que impactam a pele:

Intrínseco • idade
• desnutrição
• desidratação

Cutimed® PROTECT

Gerenciamento
Tissular

TamanhoRef. no. Itens
por caixa

TamanhoRef. no. Itens
por caixa

Para fácil e
precisa aplicação

em diferentes
superficies da pele

Para proteção
da pele em risco

de dermatites
ou irritação
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