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DERMABOND® PRINEO® Sistema de Fechamento da Pele

Melhora da cicatrização e alta satisfação do paciente

Satisfação do Paciente

Proteção e Força

Fechamento resistente e protetor 
para ótimos resultados estéticos 
em  incisões4-6

•  O paciente pode tomar banho imediatamente após o procedimento, se 
orientado pelo profissional de saúde1

• No momento da remoção, o Sistema DERMABOND PRINEO está associado a
uma dor inferior aos outros dispositivos de fechamento de ferida2

• A não utilização de curativos pós-cirúrgicos pode significar mais facilidade nos
cuidados pessoais e maior autoconfiança para os pacientes3

• Proporciona uma barreira microbiana com proteção 99% eficaz in vitro por 72
horas contra os organismos comumente responsáveis por infecções do sítio
cirúrgico (ISC)4*

• Resistência de retenção da pele significativamente superior aos grampos de
pele ou a suturas subcuticulares5,6‡

• Redistribui a tensão da ferida para a área de superfície saudável circundante

*Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,

e Enterococcus faecium
‡Em um estudo ex vivo, mais carga em N foi necessária para criar um espaço de 3 mm entre as bordas da pele 
aproximadas com o Sistema DERMABOND PRINEO (22 cm) do que com sutura subcuticular 4-0 MONOCRYL® 

(poliglecaprone 25) ou grampos de pele PROXIMATE® de Endocirurgia da Ethicon (P< 0,001).
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DERMABOND® PRINEO® Sistema de Fechamento da Pele 60 cm

Para obter informações completas sobre indicações, contraindicações, 
advertências, precauções e reações adversas, consulte a bula completa.

DERMABOND® PRINEO® Sistema de Fechamento da Pele 
Combinação potente de 2-octil-cianoacrilato
(2-OCA) e tela autoadesiva que se adapta aos 
contornos do corpo e mantém o tecido no lugar7

Ideal para:

• Abdominoplastia
• Reconstrução de mama

• Esternotomia

• Braquioplastia

• Tela de poliéster flexível e autoadesiva para
aproximação e cicatrização8,9

• Adesivo resistente de uso tópico para pele

com 2-octil-cianoacrilato se ajusta em

aproximadamente 60 segundos quando

aplicado na tela10

†Estudo duplo-cego de pesquisa quantitativa que compara a experiência de cirurgiões com o Sistema DERMABOND PRINEO e grampos de pele em artroplastia total de joelho. N=83 Cirurgiões 
ortopédicos. IC de 90%. Realizado em Junho/Julho 2017.
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