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Leukoplast® Skin Sensitive é uma fita

adesiva médica que consiste em tecido não

extensível de acetato de celulose branco, com

adesivo de silicone, carretel antimicrobiano e

anel de retenção.
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Leukoplast® Skin Sensitive
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Características  e benefícios 

Leukoplast® Skin Sensitive
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Benefícios

Adesão confiável e fácil aplicação

28 May, 20204

Confirma remoção

atraumática*98%

93%
Confirma não ter tido

reações na pele*

>85%
Relatam conforto no 

uso como bom ou

muito bom

* Source: C1525, Clinical Study Report: Prospective, multicentre, observational study to evaluate the product characteristics of an adhesive fixation dressing. Fixomull® gentle touch –

A non-interventional study by Global Clinical Operations, BSN medical GmbH

Remoção atraumática

Melhor cuidado: apreciado por pacientes

Confiança no tratamento de pacientes com 

pele frágil

Prevenção de descamação ou lesão por 

fricção da pele
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❑Fixação segura e confiavel de curativos primários ❑Radiotransparente

❑Manutenção da integridade da pele ❑Permite a transpiração da pele e previne maceração

(MVTR maior que 300 g/m²/24h)

❑Minimo dano a pele frágil ou comprometida, no 

momentro da remoção ou reposicionamento

❑Entrega um alto conforto durante o uso para o paciente

❑Remoção atraumática ❑Fácil de remover sem deixar resíduos

❑Significativa redução de dor na remoção ❑Possivel escrever na parte porterior da fita

❑Re-ajustavel multiplas vezes sem prejudicar a pele, 

e segue com adesividade forte

❑Validade de 3 anos, garantindo a integridade e 

performance do produto

❑Pode ser facilmente recortado com as mãos sem

necessidade de tesoura, desta forma é fácil de 

aplicar

❑Previne lesão por adesivo, lesão por fricção reduzindo

assim o custo com tratamento destas lesões

❑Carretel com antimicrobiano reduz o risco de 

contaminação cruzada. Mais de 99,9% de redução

de MRSA  dentro de 6 horas

Benefícios

*Final claim approval end of January

Leukoplast® Skin Sensitive
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O Staphylococcus aureus resistente à

meticilina, geralmente referido pelas

siglas SARM ou MRSA ou ORSA, e

também denominado, em inglês,

Multiple-resistant Staphylococcus

aureus, é uma bactéria que se tornou

resistente a vários antibióticos -
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Estudo – Carretel 
antimicrobiano 
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▪ Carreteis antimicrobianos, como o do Leukoplast Skin Sensitive têm o potencial de reduzir o risco da carga

biológica e contaminação no uso clínico, diminuindo a contaminação cruzada

▪ Eles previnem a infecção cruzada de patógenos nosocomiais, como S. aureus e P. aeruginosa

▪ Os carretéis antimicrobianos servem como um complemento ao protocolo padrão de higiene e prevenção de

infecções

Name of documentMay 28, 20208

Leukoplast® Skin Sensitive

Objetivo do estudo

O objetivo deste estudo foi avaliar os níveis de contaminação de bobinas e 

anéis de fitas médicas e procurou identificá-los como uma fonte de carga 

biológica no ambiente da saúde. 

Em segundo lugar, o artigo discute a introdução de uma superfície 

antimicrobiana para os carretéis e anéis de retenção como um potencial

solução e complemento útil aos protocolos de prevenção de infecções em 

ambientes médicos
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▪ Foram coletadas 52 bobinas de fita cirúrgica, usadas e não utilizadas, de diferentes fabricantes de um total de

seis centros de teste em Hamburgo, na Alemanha, para análise. Carretéis de diferentes

▪ Os fabricantes foram coletados para ilustrar o uso de fita cirúrgica sob condições clínicas de rotina.

▪ Os centros de teste incluíram dois hospitais, dois consultórios médicos, um ambulatório e um de sangue

clínica de transfusão. Os carretéis coletados foram então transportados para um laboratório e a carga

biológica total (unidades formadoras de colônias ufc / mL) foi quantificada

Name of documentMay 28, 20209

Leukoplast® Skin Sensitive

Método do estudo 
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Resultados 

Name of documentMay 28, 202010

Leukoplast® Skin Sensitive
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Leukoplast® Skin Sensitive

Resultados 

Em média, os produtos em carretéis 

avaliados  tinham uma carga bacteriana mais 

alta do que os produtos sem carretéis, com 

uma média de 156 cfu por

carretel usado (n = 40) e uma média de 73 

ufc por carretel não utilizado (n = 12). A 

Figura do slide anterior  apresenta a média

carga biológica encontrada nos carretéis de 

cada local de estudo.

Como é evidente nos resultados, carretéis de fita 

médica são uma superfície fácil de contaminar, e é 

uma fonte potencial de transmissão de patógenos.

Os resultados deste estudo destacou a necessidade 

de uma superfície de material para auxiliar na 

redução de patógenos e a consequente 

transmissão. Assim, a superfície dos carretéis e 

anéis de pressão das fitas médicas foi modificada 

incorporando um óxido de metal especial ao 

polímero, como parte da embalagem (figura do 

próximo slide)
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Leukoplast® Skin Sensitive
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▪ Os novos carretéis antimicrobianos foram então testados de acordo com a ISO 22196. Os testes invitro iniciais 

mostraram uma redução de patógeno bacteriano dentro de 3 h , e  uma redução de mais de 99,9% (> log 3) 

de S. aureus (MRSA) dentro de 6 h.

▪ Além disso, testes antifúngicos mostraram eficácia do material em 3 horas contra Candida tropicalis , Candida 

glabrata e dentro de 6 h contra Candida albicans

Name of documentMay 28, 202013

Leukoplast® Skin Sensitive
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▪ Os resultados deste estudo identificam os carretéis e anéis de pressão das fitas médicas como um

▪ contaminar a superfície que é uma fonte potencial de transmissão de patógenos. A modificação de carretéis

▪ com propriedades antimicrobianas tem o potencial de reduzir o risco geral de carga biológica e

▪ contaminação no uso clínico, diminuindo assim as fontes de transmissão cruzada

Conclusão 

Name of documentMay 28, 202014

Leukoplast® Skin Sensitive

❖ Referência
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Leukoplast skin sensitive Tape 
Product Assortment

Leukoplast skin sensitive

NART Descrição Dimensão Quantidade

76173-00000-00 Leukoplast Skin Sensitive 1,25 cm x 2,6 m 24

76173-00001-00 Leukoplast Skin Sensitive 2,5 cm x 2,6 m 12

76175-00000-00 Leukoplast Skin Sensitive (sem capa) 2,5 cm x 2,6 m 12

76173-00006-00 Leukoplast Skin Sensitive 2,5 cm x 1 m 12
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Configuração do Teste

Passo 1:
Encher copos com 
“Solução A” (Cloreto
de Sódio e Cálcio) 

Passo 2:
Deixe a amostra
eveporar em 
condições
controladas (37°C; 
<15%rh)

Passo 3:
Pesar novamente
os copos

Moisture Vapour transmission rate [g/(24h*m²)]

727

385

184Mölnlycke Mepitac

3M Kind removal Tape

Leukoplast Skin Sensitive

300

Estudo referente a transpirabilidade - Leukoplast Skin Sensitive

Leukoplast skin sensitive promove evaporação suficiente para não
interferir com a evaporação natural de água da pele

* Transepidermal water loss from skin [1]

[1]:Lamke LO,  Nilsson GE, Reitner HL, The evaporative water loss from burns and water vapour permeability of grafts and artificial membranes used in the treatment of burns, Burns, 1977;3:159-165.
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Estudo - Adesividade confiável
Leukoplast skin sensitive promove adesividade segura e confiável na pele

• Realizado na proDERM
(Instituto de Pesquisa Dermal)

• Estudo nas costas de voluntaries 
saudáveis por 24h

• Força de adesividade determinada
por equipamento de teste de 
tensão

Curativos totalmente no lugar após 24h [%]

86

77

64

Leukoplast Skin Sensitive*

Mölnlycke Mepitac**

3M kind removal tape*

Leukoplast skin sensitive promoveu adesividade segura e confiável, 
especialmente comparado a outras futas com silicone

Test setup

*Prodermstudy: 18.0520-79
**Prodermstudy: 16.0310-79 
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Leukoplast® Skin Sensitive X Fita Azul

X• Acetato translucido em rolo com adesivo em silicone suave

• Não estéril

• Permeável (MVTR 385g/m²/24h)

• Fixação segura e remoção suave

• Carretel antimicrobiano

• Radiotransparente

• Fita microporosa em rolo com adesivo derivado de silicone

• Não estéril

• Permeável (MVTR 727g/m²/24h)

• Relatos de fixação muito fraca

• Não tem carretel antimicrobiano

• Não é radiotransparente
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Ponto negativos:

❖ Carretel removível pode se perder;

❖ Pressionar a fita para aquecer o 

adesivo;

❖ Não indicam esticar, pois não é 

maleável a flexibilidade anatômica da 

pele.

Name of document19

▪ _

▪ ff

Modo de Uso Fita Azul 3M:

Certifique-se que a pele esteja limpa e seca.

Deixe pelo menos 2cm de fita na pele ao redor do curativo.

Não estique a fita durante a aplicação.

Pressione firmemente ou esfregue a fita sobre o local 

aplicado. https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/fita-de-silicone-2770-1-2-5cm-x-

5m-1-un-

3m/campanha_id/44?gclid=Cj0KCQjwwr32BRD4ARIsAAJNf_2I9Sspe3dUf1DN

7SOw16n_eJMackTyWq_fapr5xsTHvlUCCsdqChsaAlxDEALw_wcB

❖ Não é possível 

escrever no verso 

❖ Não tem carretel 

antimicrobiano 

https://www.produtoshospitalaresonline.com.br/fita-de-silicone-2770-1-2-5cm-x-5m-1-un-3m/campanha_id/44?gclid=Cj0KCQjwwr32BRD4ARIsAAJNf_2I9Sspe3dUf1DN7SOw16n_eJMackTyWq_fapr5xsTHvlUCCsdqChsaAlxDEALw_wcB
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Leukoplast skin sensitive S&N Opsite Flexifix Gentle Mölnlycke Mepitac 3M Kind removal tape

Principais

Atributos

• Minimo dano em pele frágil e 

comprometida na remoção ou

reajuste do adesivo

• Causa significativamente menos

dor durante a remoção

comparado ao tratamento padrão

• Filme respirável, impermeável a água e 

bactérias

• Superficie lisa, minimoza fricção e força

de cisalhamento

• Minimiza o risco o trauma durante a 

troca de curativos devido aderencia

suave do silicone

• Minimiza dor e trauma quando é 

aplicado e removido

• Suave na pele quando é aplicado e 

removido

• Boa conformidade nos contornos do 

corpo

• Promove confiável segurança, remoção

suave e utilização confortável

• Segurança: Oferece confiável e flexivel

fixação, permanece no lugar até que você

decida trocar

• Conforto: Remoção limpa, sem

comprometer pele frágil ou causar dor

Indicação • Indicado para fixação de curative 

primário e fixação adicional para 

dispositivos medicos como

cateteres, sondas e drenos.

• Apropriado por pele frágil, 

comprometida, altamente

sensível, delicada, rachada, 

idosos, crianças, neonates, 

diabéticos. 

• Para uso em todo o corpo

• Fixação de curativos primários

• Suporte e fixação de cateteres, sondas

e drenos

• Fixação de uma variedade de 

dispositivos medicos para pele frágil e 

sensível (drenos, tubos, sondas, 

eletrodos, cannulas IV e curativos)

• Ideal para pacientes com pele sensivel, 

comprometida, ou em risco

• Quando fixações repetidas são

necessárias

• Quando é prioridade minimizer a dor e 

manter a integridade da pele

Medidas Hypafix

2 m x 10cm

5 m x 5cm

5 m x 10cm

5 m x 15cm 

Tape

1,25 cm x 2,6 m

2,5 cm x 2,6 m

2,5 cm x 1 m

2,5cm x 5m 

5 cm x 5 m

10 cm x 5m 

2 cm x 300 cm 

4 cm x 150 cm 

5 m x 2,5 cm 

5 m x 5 cm

5 m x 1,9 cm

1,3 m x 5 cm

5 m x 2,5 cm 

Comparação com concorrentes




