
Limpeza de feridas

• Segure na vertical 10-15cm de ferida

• Pulverize livremente e diretamente na área da ferida e da ferida para limpar, 

umedecer e desbridar

• Deixe na ferida sem enxugar ou enxaguar

Curativo ferido

• Use Pure & Clean Wound Cleanser para umedecer o curativo

• Sature o curativo com Pure & Clean derramando sobre o curativo

• Aplique o curativo úmido diretamente na ferida e prenda conforme 

necessário

Remoção de Vestir

• Use Pure & Clean para facilitar a remoção de curativos aderentes

• Pulverize o adesivo e a pele para facilitar a remoção

• Presione a pele para baixo enquanto a fita é gentilmente puxada para trás. 

Spray Pure & Clean durante todo o processo para ajudar a prevenir MARSI 

(Medical Adhesive-Related Skin Injury)

Cuidado Incisional

• Spray Pure & Clean na área antes do fechamento da derme

• Após o fechamento, borrife novamente antes de aplicar uma bandagem

Desbridamento Afiado

• Aplique Pure & Clean para enxaguar a ferida durante e após o 

procedimento

• Se usar um curativo pré-embebido de Pure & Clean, aplique-o na ferida 

conforme necessário

• Se não estiver a usar um curativo pré-embebido, lave ou esfregue a ferida 

com Pure & Clean Wound Cleanser

Lubrificação de feridas

• Use Pure & Clean Wound Cleanser para lubrificar a ferida e ajudar a mantê-

la úmida

• Se um hidrogel é preferido para manter a lubrificação, recomenda-se o Pure 

& Clean Hydrogel

• O Pure & Clean Hydrogel fornece um gel espesso quando a garrafa é 

mantida fechada (3cm), usando uma forza (pressão) da bomba firme.

• Pure & Clean Hydrogel não funciona ou se liquefaz rapidamente, mas 

mantém o estado do gel por períodos de tempo para manter a ferida úmida 

por mais tempo

Uso Regular

• Para promover a cura, use os produtos Pure & Clean

• Eles são seguros e eficazes para usar quantas vezes desejar; diariamente 

ou várias vezes por dia

• Use Pure & Clean para toda mudança de curativo

Manuseamento: Não tóxico e não irritante para a pele, olhos ou mucosas. Não 

é necessário manipulação especial. Nenhuma instrução especial para descarte.

Segurança: Pure & Clean não irrita e não sensibiliza, tendo passado em muitos 

estudos de biocompatibilidade, incluindo o estudo ISO Irritação Ocular e o teste 

ISO Sensibilidade Máxima.

INSTRUÇÕES DE USO: (Português)

O que é o ácido hipocloroso?

O ácido hipocloroso é um ácido fraco (pH semelhante à pele intacta), é uma 

substância que ocorre naturalmente em nossos corpos e a mesma 

substância química que nossos próprios glóbulos brancos produzem para 

combater a infecção e matar as bactérias. O ácido hipocloroso ocupa um 

lugar único como um dos únicos agentes conhecidos que não é tóxico para 

as delicadas células que curam nossas feridas e nos protegem, sendo letais 

para quase todas as bactérias e vírus perigosos que ameaçam nossa saúde. 

O principal obstáculo ao seu uso disseminado tem sido sua estabilidade de 

prateleira.

O que define Pure & Clean separa ainda mais?

• FDA prazo de validade de 18 meses, não é afetado pela abertura da 

garrafa

• Nosso processo exclusivo cria uma forma superior e estável de ácido 

hipocloroso

• Nosso processo começa com uma solução proprietária de água salgada 

que sofre eletrólise, produzindo um produto puro e seguro. A maioria dos 

outros produtos HOCl são simplesmente alvejantes diluídos

• PH entre 6.3-6.5 promove a cura sem ferir

Indicações:

Pure & Clean Wound Cleanser Rx destina-se à limpeza e remoção de 

material estranho, incluindo fragmentos e microrganismos de feridas, é 

utilizado para umedecer pensos absorventes e para o tratamento de 

queimaduras de 1º e 2º grau, cortes menores, abrasões superficiais da pele , 

úlceras de pressão estágio I-IV, úlceras de estase, úlceras do pé diabético, 

enxerto de pele e locais doadores e lesões dérmicas crônicas - todas podem 

ser limpas, desbridadas e umedecidas com Pure & Clean Wound Cleanser.

WOUND CLEANSER


