DESCRIÇÃO
Curatec Bota de Unna consiste em uma bandagem
impregnada com pasta à base de óxido de zinco.
INDICAÇÕES
Curatec Bota de Unna é indicado para tratamento
ambulatorial de úlcera venosa e edema linfático dos membros
inferiores.
COMPOSIÇÃO
Água purificada, Goma Acácia, Óleo de Rícino, Glicerina,
Óxido de Zinco, Cera Autoemulsionante Não Iônica e
Conservantes (mistura de fenoxietanol e parabenos).
CONTRAINDICAÇÕES
O produto é contraindicado para úlceras arteriais e úlceras
mistas (comprometimento venoso e arterial). Não utilizar em
caso de alergia conhecida, ou de suspeita de alergia, a qualquer
um dos componentes do produto. Em caso de reação alérgica ou
hipersensibilidade, suspender o uso imediato do produto e
procurar orientação médica.
PRECAUÇÕES
Em algumas situações não é aconselhável a utilização de
Curatec Bota de Unna, como nos casos de celulite (inchaço e
eritema na área da ferida) e processo inflamatório intenso, pois a
compressão aumentará a dor no local; também não é
aconselhável o uso em pacientes com diabetes mellitus, pois há
risco de diminuição da perfusão sanguínea no membro
acometido.
Curatec Bota de Unna não pode ser cortado e aplicado à
lesão. Deve ser usado segundo a indicação do fabricante, sob
orientação de um profissional da saúde.
MODO DE USO
A bandagem pode ser mantida intacta por até 7 dias, a
menos que haja desconforto, vazamento de exsudato, sinais
clínicos de infecção, dormência e latejamento dos dedos ou em
caso de quaisquer outras irritações locais.
Fazer repouso com os membros inferiores elevados
imediatamente antes da aplicação do curativo Curatec Bota de
Unna, até a regressão do edema.
Realizar a limpeza da ferida de acordo com a prática
rotineira, enxaguar bem e secar a pele adjacente antes da
aplicação da bandagem. Em seguida, proceder ao enfaixamento
conforme instruções a seguir.
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