
Promove a cura sem danificar o crescimento de novos tecidos saudáveis.

Pure & Clean é uma solução eletrolizada, não-tóxica, de pH neutro, contendo ácido hipocloroso de formação 

natural que é aprovado pela FDA para limpeza, desbridamento e umedecimento de feridas agudas e crônicas de 

todos os tipos.

O 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 graus, cortes menores, abrasões superficiais da pele, pressão úlceras 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



Limpeza de feridas

• Pulverize diretamente sobre a ferida e área peri-ferida 

para limpar, umedecer e desbridar - não limpe ou lave a 

ferida

Curativo ferido

• Saturar o curativo com Pure & Clean, NÃO saturar ao 

usar com curativos de prata, bandagens, etc

Remoção de Vestir

• Pulverize Puro e Limpo no adesivo e na pele antes e 

através da remoção do curativo para facilitar a remoção 

do curativo aderente e evitar lesões cutâneas 

relacionadas ao adesivo médico

Cuidados de incisão

• Spray Pure & Clean na área antes do fechamento da 

derme

• Pulverize novamente após o fechamento da derme e 

antes de aplicar o curativo; continue a aplicar Pure & 

Clean até que o ponto de decisão esteja 

completamente curado - até 3 vezes cada

Uso Regular

• Para promover o uso curativo Pure & Clean 

frequentemente

• Use Pure & Clean durante cada troca de curativo

• Os produtos Pure & Clean são seguros e eficazes; para 

feridas ao ar livre aplicar 3-5 vezes ao dia.

Multi-uso Wound Cleanser



Encerramento assistido por vácuo de 

instilação

O Pure and Clean Wound Cleanser é instilado 

na ferida através de uma porta no tubo de 

conexão para melhorar a cicatrização da 

ferida.
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Promove a cura sem danificar o 
crescimento de novos tecidos 
saudáveis.



Pyoderma Gangrenosm

9-28-2017 11-18-2017 1-8-2018 3-5-2018

159
Dias



12-16-2017 1-26-2018

Úlcera Neuropática

1-25-2018 2-21-2018

Cirurgia de clavícula pós-operatória

42
Days

28
Dias



2-1-2018 2-6-2018

Blister de Perna Inferior

2-8-2018 2-14-2018

Úlcera da Pata Venosa Inferior

5
Dias

6
Dias


