
SISTEMA DE BARREIRA ESTERIL
PARA INCISÕES CIRÚRGICAS.

Campos cirúrgicos Dermadine® e Dermadrape®

Maior esterilidade para uma maior segurança
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CAMPO DE INCISÃO DERMADINE®

A limpeza, como a preparação para a cirurgia, combinada com a desinfeção da pele, são dois  
passos necessários para a redução inicial da carga bacteriana superficial. Porém, os microrganismos 
da pele são reduzidos, mas não eliminados, e podem sobreviver nas pregas cutâneas microscópicas.

Quando é necessária uma assepsia completa e duradoura, o campo de incisão Dermadine garante a 
manutenção de um campo estéril, através da atividade antimicrobiana de largo espetro em muitos 
dos microrganismos presentes na pele.

O adesivo contém iodóforos de iodo de libertação lenta, assegura que se alcance e se mantenha 
durante o período necessário o máximo de esterilidade. É também adequado para todos os tipos
de procedimentos cirúrgicos.

Por conseguinte, os campos de incisão 
Dermadine devem ser utilizados na 
etapa final da preparação do campo 
cirúrgico.

O adesivo médico dermo-compativel, permite uma correta adesividade em todos os tipos de 
peles e superfícies e em especial junto à ferida cirúrgica, sem causar qualquer irritação cutânea. 
A estrutura poliacrílica do campo Dermadine contém um complexo iodóforo. O surfatante  
J-Carrier transporta o iodo e começa a libertá-lo após a aplicação na pele. O  
adesivo acrílico é atraumático quando é retirado, mesmo na pele de idosos, não deixando  
resíduos.

Aderência e presença de agentes antimicrobianos

Longa duração
A presença dos grupos de iodóforos unidos 
a acrilatos garante uma ação de libertação 
e uma presença constante de iodo por um  
tempo considerável, mesmo superior a 24 
horas. Esta característica torna o produto 
adequado para procedimentos cirúrgicos 
prolongados.

Ação rápida
Quando é aplicado, o campo de incisão Dermadine tem uma forte atividade antimicrobiana.  
Após 30 minutos da a aplicação de Dermadine, há uma redução considerável de carga biológica, que 
estabiliza gradualmente com o tempo. O Dermandine garante uma assepsia constante na pele do 
doente, mesmo durante períodos prolongados.

Adaptável e envolvente
Naturalmente elástico e ultrafino para  
garantir um ajuste perfeito a estruturas 
anatómicas e articulações. O Dermadine  
adapta-se a grandes deformações de múscu-
los (mesmo quando são utilizados afastadores 
auto-estáticos) sem perder as propriedades 
adesivas.
 

Respirável, repelente e impermeável
O Dermadine combina as características 
de repelência ao sangue e à água com a  
respirabilidade ao vapor de água, para im-
pedir a acumulação de líquidos que podem re-
duzir a adesividade durante longos períodos.  
A película respirável garante uma impermea- 
bilidade total a microrganismos.

Resistente e anti-brilho
Além da excelente resistência à rotura, 
a Dermadine  também permite uma fácil  
incisão cirúrgica com qualquer lâmina de  
bistúri indiretamente, proporcionando 
proteção às peles finas e delicadas.
As propriedades anti-brilho permite uma  
visibilidade perfeita da incisão na presença 
do reflexo da luz. 

MEDIÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA (DE ACORDO COM A NORMA ISO 22196:2011)
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Antes de usar, consulte as instruções de uso e as precauções na rotulagem correspondente.

Para obter mais informações sobre os nossos produtos, 
contacte o seu representante de vendas da Medline 
ou visite o nosso site em  www.medline.eu/pt

Armazenamento 
 Armazene o produto à temperatura  
 ambiente, protegido contra a luz e a  
 humidade em áreas ventiladas acima  
 do nível do solo, na embalagem de   
 proteção. Evite temperaturas extremas.
 
Agente de esterilização 
 Radiação gama 
 
Eliminação 
 Após a utilização, o dispositivo  
 médico é considerado um resíduo 
 especial. 
 
Classificação do dispositivo 
médico
 DERMADRAPE®: Classe IIa Código   
 CND: T02010101
 DERMADINE® Classe IIa Código  
 CND: T02010102 
  
Embalagem 
* Embalagem individual esterilizada
* Etiquetas destacáveis para traçabili-

dade e registos do paciente
* Disponível para venda em embalagens 

dispensadoras 
* Disponível para serem incluidos nos 

conjuntos personalizados Medline

*A Medline também dispõe de campo de incisão a Dermadrape.  
Uma gama completa de ampos de incisão sem tratamento de iodo.

REFERÊNCIA DO  
ARTIGO  

DERMADINE®

DIMENSÕES 
(EM CM)

UNIDADES 
POR  

EMBALA-
GEM

UNIDADES 
POR 

CAIXA

REFERÊNCIA DO  
ARTIGO*  

DERMADRAPE®

42020 20x20cm 
Adesivo 
15x20cm

20 120 
(6x20)

32020

NA 35x25cm 
Adh. 
30x25cm

20 120 
(6x20)

33525

44040 40x40cm 
Adesivo 
34x40cm

15 90 
(6x15)

34040

NA 50x48cm 
Adesivo 
44x48cm

15 90 
(6x15)

35050

47045 70x45cm 
Adesivo 
60x45cm

15 90 
(6x15)

37045

48060 80x60cm 
Adesivo 
60x60cm

10 60 
(6x10)

38060

48080 80x80cm 
Adesivo 
70x80cm

10 60 
(6x10)

38080
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