
Campos de Incisão Dermadine Plus e Dermadrape
Esterilidade aumentada para melhorar a segurança

Sistema de 
barreira
estéril para
incisões
cirúrgicas



Campos de Incisão Dermadine Plus
A limpeza, na preparação para a cirurgia, e a desinfeção da pele, são duas etapas necessárias para a 
redução inicial da carga bacteriana superficial. Todavia, os microrganismos da pele são reduzidos mas 
não eliminados e podem sobreviver nas pregas microscópicas da pele.

Qaundo é necessária uma assepsia completa e duradoura, o campo para incisão Dermadine Plus 
garante a manutenção de um campo estéril, graças à sua atividade antimicrobiana de largo espectro 
sobre os diversos microrganismos presentes na pele.

O adesivo contém iodo de liberação lenta, garantindo que a esterilidade máxima seja alcançada e 
mantida ao longo do tempo. Também é adequado para todos os tipos de intervenções cirúrgicas.

O Dermadine deve ser usado como passo final na preparação do 
campo cirúrgico.

Ação rápida
Depois de aplicados, os campos de incisão Dermadine Plus demonstram uma elevada 
atividade antimicrobiana. Após 30 minutos de aplicação do Dermadine Plus, verifica-se uma 
redução significativa do fardo biológico, que se estabiliza gradualmente ao longo do tempo. O 
Dermadine Plus garante uma assepsia constante na pele do doente durante longos períodos 
de tempo.

Duradouro
A presença constante de iodo durante um período 
considerável, mesmo após 24 horas, torna o produto 
adequado a intervenções cirúrgicas longas.

Adaptável e envolvente
Naturalmente elático e ultrafino para garantir um ajuste e 
adaptação perfeitos às estruturas anatómicas e articulações. O 
Dermadine Plus adapta-se as amplas deformações dos músculos 
(mesmo se forem usados afastadores autostáticos) sem perder as 
propriedades adesivas.

Respirável, hidrófobo e à prova de água
O Dermadine Plus combina a repelência ao sangue e à água com 
a respirabilidade ao vapor de água para evitar a acumulação 
de fluidos que pode reduzir as propriedades adesivas em 
intervenções mais longas. O filme respirável garante total 
impermeabilidade aos microrganismos.

Forte e antibrilho
Para alémda sua excelente resistência aos rasgos, o Dermadine 
Plus também permite uma incisão cirúrgica fácil com qualquer 
lâmina de bisturi e confere uma proteção indireta à pele fina 
contra os rasgos. As propriedades antibrilho garantem uma 
visibilidade perfeita no ponto da incisão sob a presença de luz 
refletida.

Aderência com a presença de agente antimicrobiano.
O adesivo médico amigo da pele permite uma elevada aderência 
à pele em todos os tipos de superfície cutânea, em especial nas 
orlas de ferida sem provocar irritação. A estrutura em poliacrílico 
do adesivo Dermadine Plus contém iodo.* O complexo poliacrilato 
com o ião tri-iodeto libera moléculas de iodo após a aplicação na 
pele. O adesivo acrílico é atraumático durante a remoção, mesmo 
na pele dos doentes mais idosos, e não deixa adesivo residual 
após a remoção.

Medição da atividade antibacteriana (segundo a ISO 22196:2011)
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Contaminação inicial Após 24 h - Dermadrape Após 24 h - Dermadine Plus

Escherichia coli

Staphylococcus epidermidis

Candida albicans

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa



Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.
Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer neste folheto. 
© 2021 Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML565_PT 05/2021
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Para obter mais informações sobre os nossos produtos, entre em 
contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte: pt.medline.eu
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Dermadine Plus
referência Dimensões Embalagem Dermadrape

referência

42020P
20 x 20 cm
Adesivo: 
15 x 20 cm

20 unidades/
embalagem
120 unidades/caixa

32020

n/a
35 x 25 cm
Adesivo: 
30 x 25 cm

20 unidades/
embalagem
120 unidades/caixa

33525

44040P
40 x 40 cm
Adesivo: 
34 x 40 cm

15 unidades/
embalagem
90 unidades/caixa

34040

n/a
50 x 48 cm
Adesivo: 
44 x 48 cm

15 unidades/
embalagem
90 unidades/caixa

35050

47045P
70 x 45 cm
Adesivo: 
60 x 45 cm

15 unidades/
embalagem
90 unidades/caixa

37045

47060P
70 x 60 cm
Adesivo: 
60 x 60 cm

10 unidades/
embalagem
60 unidades/caixa

n/a

47080P
70 x 80 cm
Adesivo: 
60 x 80 cm

10 unidades/
embalagem
60 unidades/caixa

n/a

48060P
80 x 60 cm
Adesivo: 
60 x 60 cm

10 unidades/
embalagem
60 unidades/caixa

38060

48080P
80 x 80 cm
Adesivo: 
70 x 80 cm

10 unidades/
embalagem
60 unidades/caixa

38080

Armazenamento
Guardar o produto à temperatura 
ambiente, abrigado da luz e da 
humidade, em áreas ventiladas, 
elevado do chão e na sua própria 
embalagem protetora. Evitar 
temperaturas extremas.

Agente de esterilização
Radiação gama

Eliminação
Após a utilização, este dispositivo 
médico é considerado resíduo 
especial.

Classificação do dispositivo 
médico
Dermadrape Classe IIa
Código CND: T02010101
Dermadine Plus Classe III
Código CND: T02010102

Embalagem
 • Embalado em envelope 
esterilizado de duplo destaque

 • Etiquetas removíveis para 
rastreabilidade e ficha do 
doente

 • Disponível para venda em 
embalagens dispensadoras mais 
pequenas

 • Disponível em packs 
personalizados Medline SPT

*A Medline também oferece a Dermadrape, uma gama completa de  
 campos de incisão sem tratamento de iodo.


