
Lesões cutâneas provocadas 
pela utilização de dispositivos médicos: 
Guia de cortes Mepilex® Lite

 

Mepilex® Lite protege a pele dos factores de risco extrínsecos que resultam da 
utilização continuada de dispositivos médicos, como a fricção e a pressão, que causam o 
aparecimento de úlceras por pressão1,2.

•  Pode cortar-se de diferentes 
formas de maneira a adaptar-
se a zonas de difícil acesso

• Ao recortar Mepilex Lite, deixe 
o film posterior no seu lugar

•  Mepilex Lite, com a camada de 
contacto de silicone Safetac®, 
adere suavemente à pele3

Como proteger a pele da utilização de dispositivos médicos (ilustrações e exemplos)

Nota: A utilização profilática de pensos para reduzir o aparecimento de uma úlcera por pressão devido à utilização de dispositivos médicos está provada por evidência clínica, no entanto a utilização sob 
Equipamento de Proteção Individual (EPI), em relação à selagem e impacto na transmissão virica ainda não foram provados.



Selecione a medida de penso adequada para cobrir 
a zona afetada e recorte o penso para personalizá-lo 
segundo as necessidades do paciente, zonas anatómicas 
ou dispositivo médico. Aplique o lado aderente sobre a 
pele.

Guia de cortes

Escala real: Mepilex® Lite 10x10 cm



Selecione a medida de penso adequada para cobrir a zona afetada 
e recorte o penso para personalizá-lo segundo as necessidades do 
paciente, zonas anatómicas ou dispositivo médico. Aplique o lado 
aderente sobre a pele.

Guia de cortes
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Nota: A informação aqui indicada não deve ser interpretada como prática comum de medicina nem substitui o juízo médico independente de um profissional de 
saúde. Esta informação que inclui, entre outras, sugestões para o tempo de utilização, seleção e modo de utilização do produto, baseia-se no cuidado global e não 
considera as características únicas de uma ferida de um paciente. O profissional responsável por casa paciente deve ser o único responsável por avaliar a gravidade 
das suas feridas e determinar o melhor tratamento para as suas feridas e condições.

Utilização sob dispositivo médico

Escala real: Mepilex® Lite 15x15 cm


