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Apresentação em blister estéril individual fornecidos em  caixas. 

PENSO EM MALHA FLEXÍVEL IMPREGNADA COM SULFATO 
DE PRATA E TECNOLOGÍA LÍPIDO COLÓIDE 

 

 Amplo espectro antimicrobiano 

 Libertação contínua de iões prata durante 7 dias 

 Cicatrização em ambiente húmido. 

 Remoção não traumática e indolor 

 

Para o tratamento de feridas com pouco exsudado em 

risco de infeção local 

Tamanho U/C Referência URGO 

10x12 cm 

15x15 cm 

15x20 cm 

10 

10 

507633 

509362 

509363 

16 



DESCRIÇÃO 
Urgotul® Prata é um apósito impregnado com sais de prata e a Tecnologia Lípido-Colóide (TLC), inovação exclusiva patenteada pelos Laboratórios URGO. 

Urgotul® Prata é um apósito hidrocolóide não adesivo, não oclusivo, não aderente à ferida, composto por uma rede de poliéster impregnada de partículas 

hidrocolóides (Carboximetilcelulose), vaselina e sais de prata. 

 

APRESENTAÇÃO: 
Acondicionamento em blister individual estéril, pronto a usar. 

 

MODO DE ESTERILIZAÇÃO: 

Rádio esterilização. 

 

PROPRIEDADES 
A Tecnologia lípido-colóide é uma inovação dos Laboratórios URGO. 

A sua especialidade consiste na presença de uma matriz polimérica que garante a coesão das partículas hidrocolóides e da vaselina numa rede de poliéster. Ao 

entrar em contato com o exsudado, as partículas hidrocolóides (CMC) gelificam e formam uma camada lípido-colóide. 

 

Isto dá origem a propriedades específicas: 
• Manutenção do meio húmido favorável à cicatrização. 

• Gelificação em contato com a ferida. 

• Extração não traumática dos tecidos neoformados. 

• Substituição indolor do apósito para o paciente. 

• Respeito pela pele perilesional. 

 

Além disso, os iões de prata contidos na interfase lípido-colóide criada ,conferem a Urgotul® Prata uma atividade antibacteriana de contato, capaz de reduzir a 

carga bacteriana local, evitando assim a superinfecção de feridas em risco. 

A prata possui uma vasta ação antimicrobiana, incluindo as bactérias Gram negativas e Gram positivas, assim como certos bolores e leveduras. É  particularmente 

eficaz contra os Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus Méti-R e Streptococcus pyogenes, assim como contra o  Pseudomonas aeruginosa (bacilo 

piociânico), que são, na maioria dos casos, os germes responsáveis pelas grandes infecções das feridas. O  apósito demonstrou uma atividade antibacteriana “in 

vitro” contínua durante 7 dias. A atividade antibacteriana do apósito permite reduzir o odor produzido pelos microrganismos presentes nas feridas. 

 

INDICAÇÕES 
• Urgotul® Prata é prescrito para o tratamento de todas as feridas exsudativas em risco de infecção: feridas crónicas (úlceras, úlceras de pressão, escaras), e  

feridas agudas (queimaduras de segundo grau, dermoabrasões, feridas traumáticas, feridas pós-operatórias,  etc.). 

• Devido à ausência de adesivo, Urgotul® Prata está particularmente recomendado para o tratamento de feridas com pele perilesional  debilitada. 

 

CONTRA-INDICAÇÕES: 

• Sensibilidade conhecida à prata ou a outros componentes do apósito. 

• Não deixe o apósito colocado no paciente durante um exame de Ressonância Magnética Nuclear (IRM). 

 

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO 
MODO DE EMPREGO: 

1. Preparação da ferida: 
• Limpe a ferida com soro fisiológico. No caso de usar antisséptico previamente, lave cuidadosamente a ferida com soro fisiológico. 

2. Aplicação do apósito: 
• Retire as bandas protetoras do apósito. 

• Aplique Urgotul® Prata diretamente sobre a ferida. 

• Cobrir Urgotul® Prata com um apósito secundário: compressas estéreis seguras por intermédio de uma banda de fixação de tipo Nylex® fix. 

3. Renovação do apósito: 
O apósito Urgotul® Prata deve ser substituído entre 1 a 3 dias, dependendo da ferida tratada e da sua  evolução. 

 

PRECAUÇÕES DE EMPREGO: 
• O tratamento com Urgotul® Prata deve ser exclusivamente acompanhado sob supervisão médica. 

• O uso combinado com outros tratamentos locais não é  aconselhável. 

• Guarde Urgotul® Prata sem dobrar, ao abrigo do calor e da luz, a uma temperatura inferior a  25ºC. 

• O uso do apósito Urgotul® Prata não foi testado durante a gravidez, a lactância, num recém-nascido e em bebés prematuros. 

• Não conserve o apósito mais de 24 horas após a sua abertura. 

• Evite o contato com os eléctrodos ou géis condutores usados durante um ECG e EEG. 

• Período de conservação: 3 anos. 

 

ESTADO REGULAMENTAR 
• Produto sanitário de classe III. 

• Marcado CE. 


