
INTERFASE LÍPIDO-COLÓIDE  

FLEXÍVEL 

Indicações: 
Úlceras varicosas e por decúbito pouco ou moderadamente exsudadas. 
• Flexível. 
• Feridas agudas e crónicas. 
• Cicatrização em meio húmido. 
• Remoção sem dor e não traumática. 
• Proliferação de fibroblastos. 

 

Urgotul® 
Acondicionado em caixas com apósitos esterilizados individuais em blister. 

TAMANHOS U/C REF 

10 x 12 cm 10 550011 

15 x 15 cm 10 550014 

10 x 40 cm 10 550012 
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DESCRIÇÃO 
• Interfase lípido-colóide, esterilizada, não adesiva e não oclusiva, procedente da tecnologia lípido-colóide, uma inovação 

exclusiva patenteada pelos Laboratórios Urgo. 

 

COMPOSIÇÃO: 

Urgotul® é um apósito lípido-colóide flexível, fabricado com um tecido de poliéster impregnado com partículas hidrocolóides 

(carboximetilcelulose) e vaselina. 

 

MODO DE ESTERILIZAÇÃO: 

Esterilizado por radiação ionizante. 

 

PROPRIEDADES 
• Em contacto com o exsudado da ferida, as partículas hidrocolóides de Urgotul® reagem com a vaselina para formar uma 

interfase lípido-colóide, criando um meio húmido favorável ao processo de cicatrização. 

• Gordo na composição sem o ser ao tacto, Urgotul®  não adere à ferida nem à pele circundante. A eliminação do apósito não 

• é dolorosa nem traumática para ferida. 

• Urgotul® favorece uma cicatrização rápida ao estimular a proliferação dos fibroblastos. 

• Flexível e adaptável, Urgotul® é adequado para feridas de difícil localização. 

 

INDICAÇÕES 
• Urgotul® está indicado no controlo tanto de feridas agudas (queimaduras, abrasões ou raspaduras, feridas pós-operatórias), 

como de feridas crónicas (úlceras da perna, úlceras de pé diabético) na etapa de granulação e epitelização. 

• Urgotul® está também indicado no controlo da epidermólise bolhosa. 

• Ao ser flexível, Urgotul® está particularmente indicado na cobertura de lesões irregulares ou de difícil localização, e no 

preenchimento de feridas cavitárias. 
 

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO 
MODO DE EMPREGO: 
1. Preparação da ferida: 
• Limpar a ferida com soro fisiológico. 
• No caso de utilizar um anti-séptico, enxaguar previa e cuidadosamente a ferida com soro fisiológico antes de aplicar Urgotul®. 

 
2. Aplicação do apósito: 
• Retirar a película protectora transparente. 
• Aplicar Urgotul® na ferida numa só camada. 
• Com o objectivo de adaptar o tamanho do apósito à lesão, Urgotul® pode recortar-se utilizando material estéril. 
• Cobrir Urgotul® com um apósito secundário adequado para absorver o exsudado da ferida. 
• Manter o apósito secundário com uma ligadura extensível, um adesivo ou uma compressa tubular elástica. 

 
3. Renovação do apósito: 
• Urgotul®pode ser substituído entre 2 a 4 dias e manter-se colocado durante 7 dias em função da ferida. 
• Em pacientes com epidermólise bolhosa, o apósito deve ser substituído após 1 a 3 dias. 
 
PRECAUÇÕES DE EMPREGO: 
• Urgotul® pode aderir às luvas de látex. Nesse caso, humedecer as luvas com soro fisiológico, o que facilita a manipulação do apósito. 

 
• Se aparecerem sinais de infecção local, pode continuar-se o tratamento sob supervisão médica, embora neste caso seja preferível usar Urgotul® 

S.Ag ou Urgotul® Ag. 
• Em caso de feridas profundas, não é necessário aplicar Urgotul® em várias camadas. 
• Em caso de lesões profundas, irregulares ou fistulosas, deixar uma parte do Urgotul® visível e acessível 
• ao exterior da lesão. 
• Não voltar a esterilizar. 
• Armazenar Urgotul® em posição horizontal, e ao abrigo da humidade e do calor (temperatura inferior a 25º C).  

 

ESTADO REGULAMENTAR 
• Produto sanitário de classe IIb. 
• Marcado CE. 
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