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Acesse a página do instituto e conheça mais um pouco dos nossos 

projetos sociais.

www.instituto3m.org.br

Alguns projetos do Instituto 3M.

O Instituto 3M desenvolve uma série de projetos inovadores, como o 

Formare e a Escola de Funilaria e Pintura da Cidade dos Meninos, que 

capacitam jovens com vulnerabilidade social para iniciarem carreira 

profissional.

Outra importante parceria é com a United Way, para despertar o espírito 

empreendedor dos jovens para atuarem em suas comunidades.

Através do Instituto 3M, trabalhamos para deixar um legado para 

futuras gerações. Investimos em tecnologias sociais e desenvolvemos 

programas com foco na formação empreendedora das futuras gerações, 

contribuindo para um futuro melhor das comunidades onde atuamos.

• Ciências e Tecnologia

• Educação e Inclusão

• Tecnologia Social

• Relações ou Parcerias Sociais
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3M no Brasil

Ao compartilhar nossa visão de inovação, contribuímos com o sucesso 

das instituições do país. Somos voltados a inovar, entendendo nossos 

clientes para gerar infinitas possibilidades através de soluções que 

atendam as necessidades de indústrias, residências, hospitais e até 

consultórios odontológicos.

Cerca de 200 pessoas dedicadas à pesquisa, desen-
volvimento e serviço técnico.

70% das vendas (mercado doméstico e exportação) 
são produtos manufaturados localmente.

Mais de 4 mil funcionários.

Um Centro Técnico para Clientes com 4.300m2.

Comercialização de mais de 15 mil itens de produ-
tos.

   Imaginando como tornar

 o sonho de muita gente
          em realidade

Abrimos as portas para infinitas possibilidades.

Para nós, as oportunidades de negócio e soluções inovadoras surgem 

quando estamos próximos a você. Aqui, você tem acesso a todas as 

plataformas tecnológicas e vive a experiência da colaboração e parceria 

para a criação de infinitas possibilidades que contribuam para seu 

sucesso.

São 24 laboratórios para 

você explorar novas experiências.

Todos os anos recebemos a visita de mais de 8 mil pessoas. São clien-

tes, estudantes, parceiros que se inspiram em nossa cultura de inovar. 

E você? Deseja conhecer nosso CTC? Entre em contato e agende sua 

visita. Venha explorar novas experiências conosco.

Conheça nosso CTC, 
acesse através do
 código ou do site 

www.3m.com.br/ctc

Inaugurado em 2005, 

nosso Centro Técnico 
para Clientes, em 

Sumaré, é um dos mais 

modernos do mundo.
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   Uma empresa de

  tecnologia global que tem
a inovação em seu DNA

Durante mais de um século, as pessoas do mundo todo têm buscado na 3M novos produtos e ideias que 

resolvam os problemas diários e que tornem as suas vidas mais fáceis e melhores. Durante décadas, os 

hospitais, clínicas e laboratórios têm confiado na 3M como um parceiro dedicado que lhes fornece produtos 

essenciais associados a um dedicado suporte técnico e educacional. Todo o esforço destinado para atender 

às necessidades exclusivas dos profissionais da saúde, promovendo as melhores práticas, melhores 

resultados e qualidade no cuidado. Por meio de tecnologias inovadoras, disponibiliza a extensa linha de 

produtos da Divisão de Soluções para Cuidados Crítico e Crônico integrados para a manutenção da pele 

através  de soluções para fixação de cateter, prevenção e tratamento de feridas.

Trabalhando sempre próximo aos clientes, a equipe da 3M busca atender suas necessidades com enfoque 

na excelência em qualidade, suporte técnico educacional e desenvolvimento de novas tecnologias.

Programa de Fixação Segura  
de Cateteres

O Programa de Fixação Segura de Cateteres 

visa estabelecer um protocolo de fixação de 

cateteres para diminuir o desperdício e os 

custos para o hospital, preservar o conforto 

do paciente e alinhar as Instituições de 

Saúde com as recomendações internacionais 

como as da INS (Infusion Nurses Society), 

do CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention), SHEA (The Society for Healthcare 

Epidemiology of America) e ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária). 

A terapia intravenosa (TIV) ocupa 75% do 

tempo dos profissionais de enfermagem, 

daí sua importância de coberturas seguras 

e avançadas para garantir a manutenção e 

integridade dos acessos venosos.

A falta de um protocolo sistematizado 

para a fixação segura acarreta aumento 

de complicações como a flebite, o 

extravasamento e as infiltrações, além de 

poder elevar as taxas de infecções associadas 

à TIV.

Progama de Prevenção de
Lesões de Pele

O Programa de Certificação em Prevenção 

de Lesões de Pele visa reconhecer aquelas 

instituições e seus profissionais que focam 

suas ações na prevenção de lesões e 

manutenção da integridade da pele, sabe-

se que o reparo de tal evento adverso 

acarretará custos elevados com internação 

prolongada, tratamento e tempo do 

profissiona, necessários à cicatrização, além 

da insatisfação do cliente e sua família.

Elegemos a Prevenção das Lesões por 

Umidade, em especial as Dermatites 

Associadas a Incontinência (DAI), as 

Lesões por Fricção (Skin Tears) e aquelas 

provocadas por Adesivos Médicos, e as 

Úlceras por Pressão (UP) como pilares para 

a certificação. Esta última cuja demanda 

e custos vêm aumentando de forma 

acentuada mundialmente e foi reconhecida 

como preocupação nacional, conforme a 

Resolução 36/2013 da ANVISA, que ressalta a 

necessidade de sua prevenção e faz parte do 

Programa Nacional de Segurança do Paciente, 

um grande avanço para o sistema de saúde 

brasileiro.

  Programas 
de Certificação
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CavilonTM Película Protetora sem Ardor

Exclusivo protetor que forma uma camada transparente na pele ide-

al para prevenção da dermatite associada à incontinência. Protege 

por até 72h e por ser resistente a lavagem, elimina a necessidade 

de remover e reaplicar a cada higienização, economizando recursos, 

tempo do profissional e evitando a fricção da pele do paciente. Tam-

bém pode ser aplicado na pele já irritada ou danificada protegendo e 

reduzindo a dor sem causar ardor, pois não contém álcool. Protege a 

pele de adesivos, prevenindo estas lesões.

Características

• Barreira transparente: eficaz contra fezes e urina por até 72 horas.

• Não contém álcool: não arde e pode ser aplicado na pele irritada.

• Não transfere para fraldas: não impedindo sua absorção.

• Não precisa ser removido.

• Seca rapidamente: em até 30 segundos.

• Solução polimérica exclusiva: terpolímero de acrilato.

• Não citotóxico e hipoalergênico.

• Não oclusivo.

Indicações de Uso

• Prevenção da dermatite associada a incontinência: barreira efetiva 

contra fezes e urina.

• Proteção da pele contra fluidos corporais.

• Prevenção de lesão por adesivos.

• Proteção da pele periestoma, periferida e ao redor de tubos,  

drenos ou sondas.

• Prevenção de lesão por fricção e umidade.

DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO QUANT./ CAIXA

3344 - HB004009674 Sachê 1ml 25

3345 - H0001793969 Swab 3ml 25

3346 - H0002166173 Spray 28ml 12
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Poderoso creme que hidrata e protege a pele por até 2 dias.  

Sua fórmula concentrada contém exclusivo polímero 3M 

(terpolímero), que o torna mais resistente a banhos, além de 

agentes emolientes e umectantes que aumentam a efetividade 

da hidratação. 

Permite a adesão de fitas e curativos e não oclui poros ou fraldas. 

Indicação de Uso

• Hidratação da pele seca.

CavilonTM Creme Barreira Durável

Características

• pH ácido, que ajuda na manutenção da integridade da pele.

• Concentrado: requer menor quantidade em cada aplicação.

• Durável por até 2 dias: resistente a banhos sem precisar reaplicar.

• Permite adesão de fitas e curativos.

• Não oclui poros.

• Ingrediente ativo dimeticona 1.3%, agentes emolientes 

e umectantes.

• Contém terpolímero de acrilato.

DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO QUANT./CAIXA

3392E – HB004152995 92g 12

3391E - HB004152987 28g 12

Higienizador de pele profissional para adultos e crianças que re-

move gentilmente fezes, urina e outras sujidades. Formulado para 

promover a integridade da pele do paciente é a base água, livre 

de álcool e com surfactante não iônico, que facilita a remoção da 

sujeira, sem friccionar a pele do paciente. Combinado ao fato de ser 

pronto para usar e sem enxágue, dispensa o uso de bacias e torna 

o processo de higienização mais enxuto. Eliminando diversas etapas 

deste processo, economiza tempo do profissional e custos para a 

instituição de saúde. Condiciona a pele através de seu pH ácido, dos 

agentes hidratantes à base de dimeticona e da glicerina.

Características

• pH ácido que contribui para a manutenção da barreira da pele.

• Contém surfactantes gentis que limpam a pele sem irritar.

• Contém agentes hidratantes que ajudam a compensar a perda do 

fator natural de hidratação.

• Contém ingredientes à base de dimeticona que suprem lipídios 

perdidos do estrato córneo.

• Sem fragrância e hipoalergênico.

• Não precisa enxaguar.

CavilonTM Limpador de Pele sem Enxágue

Indicações de Uso

• Remoção de urina, fezes e outras sujidades.

• Higienização da pele íntegra.

• Higienização íntima.

DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO QUANT./ CAIXA

3380 - HB004318778 250ml 6

P
R

O
DUZIDO NO BRASIL

PRODUZIDO NO BRAS
IL
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Disponível
em1 m

et
ro

TegadermTM Rolo BR - Filme Transparente Não Estéril

Filme em rolo constituído por poliuretano e adesivo acrílico hipoa-

lergênico. É semipermeável, à prova d’água e promove uma barreira 

bacteriana e viral, ajudando a prevenir a úlcera por pressão.

Proporciona uma cobertura protetora sobre a pele, contribuindo  

para impedir que a pele intacta seja danificada por fricção e  

fluidos corporais. 

Contorna-se facilmente sobre tubos e outros dispositivos e  

acompanha os contornos do corpo, permitindo movimentos livres 

sem causar desconforto à pele.

Características

• Bordas sem adesivo para facilitar a aplicação.

• Escala centimetrada central em toda extensão.

• Impermeável à água e permeável a vapores.

• Embalagem individual com código de barras.

• Livre de látex.

• Não estéril.

Indicações de Uso

• Proteção da pele sob risco de úlcera por pressão.

• Prevenção de lesões de pele sob risco (fricção).

• Cobertura secundária de curativos.

• Fixação de tubos e drenos.

• Proteção da pele com demarcações usadas na radioterapia.

DESCRIÇÃO TAMANHO QUANT./CAIXA

16005-10 - HB004257257 5cm x 10m 1

16010-10 - HB004257265 10cm x 10m 1

16015-10 – HB004257273 15cm x 10m 1

16005-1 - HB004288922 5cm x 1m 6

16010-1 - HB004288914 10cm x 1m 6

16015-1 - HB004288906 15cm x 1m 6

ideal para
uso único

Disponível

em1,3 m
et

ro

Fita de Silicone de Remoção Suave

Fita médica de não tecido, com dorso poroso e exclusivo adesivo de 

silicone de remoção suave 3M, na cor azul. Remove suavemente 

sem provocar dor e com o mínimo de estrato córneo e pelos, sem 

deixar resíduos de adesivo na pele e pode ser reposicionada sem 

perder a adesão. Facilmente cortada em ambas as direções e sem a 

necessidade de usar tesoura. 

Características

• Adesão constante e suave.

• Adesivo de silicone: remoção mínima de estrato córneo e pelos.

• Fácil corte e aplicação.

• Não deixa resíduos.

• Permite a reposição sem perder a adesão.

DESCRIÇÃO TAMANHO QUANT./CAIXA

2770-1 Carretel -
 HB004226864

2,5cm x 5m 12

2770-2 Carretel - 
HB004226856

5cm x 5m 6

2770S-1 Uso Único - 
HB004226880

2,5cm x 1,3m 100

2770S-2 Uso Único - 
HB004226872

5cm x 1,3m 50

Indicações de Uso

• Para uso em todos os pacientes, principalmente em aqueles com 

   pele frágil. 

• Fixação de curativos e dispositivos leves. 
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Fita cirúrgica de não tecido de poliéster, porosa, conformável, sem 

látex e hipoalergênica. Possui picotes a cada 5 cm para facilitar o 

corte sem a necessidade de usar tesoura. Elevada força adesiva ao 

mesmo tempo em que tem uma remoção suave, com baixo com-

prometimento da integridade da pele. Para uso geral e situações  

clínicas onde é esperado o inchaço, distensão ou movimento.  

 Apresenta bom desempenho em peles úmidas.

Características

• Picotada a cada 5 cm.

• Conformável.

• Flexível e adaptável.

• Livre de látex e hipoalergênica.

• Embalagem individual com código de barras.

Indicações de Uso
• Fixação de curativos para feridas.

• Fixação de curativos cirúrgicos.

• Fixação de curativos compressivos.

• Estabilização de tubos, sondas, drenos ou outros dispositivos.

MediporeTM H - Fita Médica Suave

DESCRIÇÃO TAMANHO QUANT./CAIXA

2861 - HB004225080 2,5cm x 9,1m 24

2862 - HB004225106 5cm x 9,1m 12

2864 - HB004225098 10cm x 9,1m 12

Fita cirúrgica de não tecido de rayon, microporosa, hipoalergênica 

e livre de látex. Excelente adesão também em regiões úmidas e em 

aplicações prolongadas. Disponível na cor branca e bege.

MicroporeMR - Fita Médica Microporosa

DESCRIÇÃO TAMANHO QUANT./CAIXA

1533 - H0001879677
 Bege BOPP

1,25cm x 10m 144

1533 - H0001907734 
Bege Carretel

2,5cm x 10m 80

1533 - H0001907718  
Bege Carretel

5cm x 10m 40

1530 - H0001842782 
Branca Carretel

1,25cm x 10m 144

1530 - H0001400805
 Branca Carretel

2,5cm x 10m 80

1530 - H0001400839 
Branca Carretel

5cm x 10m 40

1530 - H0001400771 
Branca Carretel

10cm x 10m 20

Características
• Com capa e carretel.

• Hipoalergênica.

• Livre de látex.

Indicação de Uso
• Uso geral.
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Fita cirúrgica de polietileno de baixa densidade, transparente,  

microperfurada, livre de látex e hipoalergênica. Facilmente cortada 

em ambas as direções sem a necessidade de usar tesoura. Versátil 

e segura para aplicações de curta duração que exigem rapidez e 

facilidade de uso inclusive com luvas.

TransporeMR - Fita Médica Transparente

DESCRIÇÃO TAMANHO QUANT./CAIXA

1527 - H0001400755
Carretel

10cm x 4,5m 20

Indicações de Uso

• Estabilização de tubos.

• Curativos.

• Dispositivo de uso médico.

Características

• Transparente.

• Microperfurada: fácil corte em ambas as direções.

• Hipoalergênica.

• Livre de látex.

• Ótima adesão.

Filme de poliuretano, estéril, semipermeável a trocas gasosas,  

impermeável a líquidos e fluidos corporais, formando uma barreira  

viral e microbiana, com adesivo acrílico hipoalergênico e fácil  

aplicação através do sistema de moldura, evitando o contato com  

a luva.

TegadermTM Standard – Filme Transparente Estéril 

DESCRIÇÃO TAMANHO QUANT./CAIXA

1622W - H0001305871 4,4cm x 4,4cm 100

1624W - 70200477951 6cm x 7cm 100

1626W - 70200469677 10cm x 12cm 50

1627 - 70200469685 10cm x 25cm 20

Características

• Adesivo hipoalergênico. 

• Moldura para aplicação.

• Embalagem individual com código de barras.

• Barreira microbiana e viral.

Indicações de Uso

• Proteção das áreas sob risco.

• Cobertura secundária de curativos.

• Proteção da pele com demarcações usadas na radioterapia.

• Fixação de cateteres.
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de

Cuidado
Avançado
Feridas

Atadura elástica autoaderente, porosa e moldável. A sua  

autoaderência garante a sua perfeita fixação, sem afrouxamento  

com o tempo, mantendo o grau de compressão escolhido no  

momento da aplicação sem auxílio de dispositivo para fixação. 

Acompanha  contornos do corpo, permitindo a respiração da pele 

e o conforto do paciente. A remoção da atadura elástica Coban  

é feita sem trauma e permite a reutilização do curativo, até que  

este perca sua aderência e elasticidade.

Indicações de Uso

• Curativos compressivos.

• Imobilizações.

• Fixação de curativos.

• Proteção de locais com ferimentos.

Características

• Livre de látex.

• Elimina o uso de tesoura.

• Versátil.

• Autoaderente.

• Flexível.

• Moldável aos contornos do corpo.

• Permite respiração da pele e conforto ao paciente.

CobanTM LF - Atadura Elástica Autoaderente

DESCRIÇÃO TAMANHO QUANT./CAIXA

2082 - HB004338214
Cor da Pele

5cm x 4,5m 36

2082C - HB004338586
( 6 rolos cada: verde,  
laranja, rosa, roxo, 

azul e preto)

5cm x 4,5m 36

2083 - HB004338339
Cor da Pele

7,5cm x 4,5m 24

2084 - HB004338347
Cor da Pele

10cm x 4,5m 18
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TegadermTM Absorbent - Curativo Acrílico Transparente

21

Tegaderm™ Absorbent é o único curativo acrílico transparente que 

promove a absorção e retenção do exsudato, ao mesmo tempo 

que permite a visualização da ferida. Faz o controle de umidade  

necessário para manter o meio úmido ideal, favorecendo o processo 

de cicatrização da lesão. Oferece maior tempo de permanência 

com baixo risco de maceração. Com três camadas transparentes, 

permite o monitoramento de feridas exsudativas sem a necessi-

dade de trocar o curativo. Assim economiza o tempo da equipe de 

enfermagem e reduz os custos com a troca precoce de curativos  

e coberturas.

Indicações de Uso

• Skin Tears (lesões por fricção).

• Úlceras por pressão.

• Feridas superficiais.

• Abrasões.

• Queimaduras superficiais.

• Áreas doadoras de enxertos.

• Incisões cirúrgicas ou laparoscópicas.

Características

• Controla umidade.

• Transparente: fácil monitoramento da ferida, exsudato e pele ao redor.

• Baixo potencial para maceração.

• Barreira contra contaminantes externos como  bactérias e vírus.

• Fácil de aplicar e remover. 

• Não desintegra no leito da ferida. 

• Adesão segura, inclusive em pele úmida porém gentil. 

• Melhor tempo de permanência e manejo de fluidos comparado 

   com curativos hidrocoloides.
DESCRIÇÃO TAMANHO

QUANT./ 
CAIXA

90800 - HB004220842
Oval

16,8cm x 19cm

Almofada 11,75cm x 14,3cm
5

90801 - HB004221279
Oval

11,1cm x 12,7cm 

Almofada 6cm x 7,6cm
5

90802 - HB004213011
Quadrado

14,9cm x 15,2cm

Almofada 3,8cm x 10,1cm
5

90807 - HB004213128
Sacral

16,8cm x 19cm

Almofada 11,75cm x 14,3cm
5

TegadermTM AgMesh é um curativo antimicrobiano constituído por 

uma malha de não tecido que contém sulfato de prata 8mg/g. O 

curativo de uso primário é suave, poroso e estéril, o que permite 

contato direto com o leito da ferida e libera íons de prata de forma 

rápida para uma pronta redução da carga microbiana.

Indicações de Uso

• Feridas traumáticas.

• Feridas cirúrgicas abertas.

• Úlceras (por pressão, venosa, arterial e neuropática).

• Queimaduras superficiais (2º grau).

• Feridas com alta carga microbiana ou potenciais a esta condição.

TegadermTM AgMesh - Curativo com Prata

DESCRIÇÃO TAMANHO QUANT./CAIXA

90500 - HB004147938 5cm x 5cm 5

90501 - HB004148563 10cm x 12cm 5

Características

• Liberação rápida sustentada de íons de prata.

• Reduz rapidamente a carga microbiana.

• Eficiente por até 7 dias.

• Não necessita ser ativado.

• Eficiente contra leveduras e fungos.

• Não provoca alteração de coloração na pele ou leito da lesão.

• Pode ser utilizado em cavidade de túneis.

• Pode ser cortado ou dobrado.
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TegadermTM Alginato de Cálcio é composto por não tecido de fibras  

de alginato de cálcio estéril. Macio e altamente conformável, o  

curativo ao absorver o exsudato da ferida forma um gel coeso que 

mantém o ambiente úmido, favorecendo a cicatrização.

Indicações de Uso

• Feridas de espessura parcial ou total com moderada 

a alta exsudação.

• Úlceras por pressão. 

• Áreas doadoras de enxerto.

• Feridas pós-operatórias.

• Feridas traumáticas.

Características

• Conformável.

• Flexível.

• Alta absorção de exsudato. 

• Não adere sob a ferida.

• Mantém o ambiente úmido.

• Não desintegra no leito da ferida.

TegadermTM Alginato de Cálcio

DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO QUANT./CAIXA

90112 - HB004017628 Placa 10cm x 10cm 10

90120 - HB004018121 Cordão 30cm 5

O curativo estéril Tegaderm™ Pad é composto por uma almofada 

não aderente e absorvente coberta por filme transparente hipoaler-

gênico. O curativo é à prova de água e possui comprovada barreira 

contra bactérias e vírus.

Indicações de Uso

• Feridas pós-cirúrgicas.

• Feridas agudas (abrasões, lacerações, queimaduras).

• Feridas com exsudação.

• Feridas superficiais e de espessura parcial.

Características

• Presença de moldura, facilitando aplicação e evitando perdas.

• Adesivo sensível à pressão, conformável aos contornos do corpo.

• Almofada não adere ao leito da ferida.

• Impermeável à água e permeável a vapores.

TegadermTM Pad - Curativo Transparente 
com Almofada Não Aderente

DESCRIÇÃO TAMANHO QUANT./CAIXA

3582BR - HB004254528
5cm x 7cm

Pad 2,5cm x 4cm
50

3584 - H0001819533
6cm x 10cm

Pad 2,5cm x 4cm
50

3586BR - HB004254536
9cm x 10cm

Pad 4,5cm x 6cm
25

3591 - H0001819558
9cm x 25cm

Pad 4,5cm x 20cm
25

3593 - H0002028688
9cm x 35cm

Pad 4,5cm x 30cm
25
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Steri-StripTM é um curativo estéril de MicroporeMR com filamentos  

de poliéster, que promove o fechamento de pele de maneira  

fácil e rápida. Sensível a pressão, apresenta boa adesão inicial,  

proporcionando grande economia de tempo em relação às suturas 

convencionais. Por ser um fechamento não invasivo, reduz a chance 

de trauma no tecido e a consequente formação de edema cutâneo. 

Proporciona uma cicatrização mais rápida e diminui os riscos de 

infecções causadas por suturas invasivas.

Steri-StripTM - Sutura Cutânea Adesiva

DESCRIÇÃO TAMANHO QUANT./CAIXA

1540 - 70211540037
0,3cm x 7,5cm

5 suturas/envelope
50 envelopes

1541 - 70211541035
0,6cm x 7,5cm

3 suturas/envelope
50 envelopes

1542 - 70200476458
0,6cm x 3,8cm

6 suturas/envelope
50 envelopes

1546 - 70211546034
0,6cm x 10cm

10 suturas/envelope
50 envelopes

1547 - 70211547032
1,2cm x 10cm

6 suturas/envelope
50 envelopes

1548 – 70200414863
2,5cm x 12,5cm

4 suturas/envelope
25 envelopes

Indicações de Uso

• Fechamento não invasivo para o fechamento de lacerações  

lineares, feridas ou incisões cirúrgicas limpas e limpas-contami-

nadas de baixa tensão, como: artroscopias, laparoscopias, cirurgia 

endoscópica de túnel carpiano e em feridas pediátricas de tamanho 

não superior a 3 cm.

• Aproximação de bordas de feridas não infectadas.

• Suporte para suturas convencionais e grampos cirúrgicos, ou após 

a remoção antecipada de suturas ou grampos para garantir apoio à 

aproximação das bordas da ferida, diminuindo o risco de deiscência.

Características

• Não invasivo.

• Melhor resultado estético.

• Prático.

• Confortável.

• Diminui riscos de infecções causadas por suturas invasivas.

Espuma autoaderente, com material hipoalergênico e de extrema 

flexibilidade. Amoldando-se perfeitamente aos contornos do corpo, a 

espuma protege a pele de talas, gesso, próteses, cadeiras de rodas 

e equipamentos hospitalares que possam provocar desconforto ou 

traumas. 

Indicações de Uso

• Prevenção e tratamento de úlceras de pressão.

• Proteção de proeminências ósseas.

• Acolchoamento de órteses e próteses.

• Revestimento de pontos de pressão em cadeiras de

   rodas, talas e tipoias.

Características

• Autoaderente.

• Fácil de aplicar.

• Pode ser recortado.

• Amolda-se no corpo conforme a necessidade.

RestonTM - Almofada para Reabilitação

DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO QUANT./CAIXA

3392E – HB004152995 92g 12

3391E - HB004152987 28g 12
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TegadermTM CHG é o único fixador que combina, em um mesmo 

produto, redução e controle constante da colonização da pele ao 

redor do ponto de inserção.

O TegadermTM CHG é composto por uma película transparente  

estéril, com adesivo hipoalergênico, uma almofada em gel 

impregnada com clorexidina a 2%, aquosa, com agente 

antimicrobiano de amplo espectro.

O TegadermTM CHG permite a visualização contínua do sítio de  

inserção do cateter, enquanto reduz o risco de infecção de corrente 

sanguínea associada a cateter, impedindo a recolonização da pele 

ao redor do sítio por até 10 dias.

Características

• Almofada em gel impregnada com clorexidina a 2% e que permite 

a visualização contínua do sítio de inserção.

• Reduz comprovadamente a colorização da pele por até 10 dias.

• Fendas para a saída de tubulações e equipos, evitando que o  

cateter se movimente.

• Duas tiras extras para estabilização do cateter para reduzir  

a sua migração.

• Reforço de bordas em toda a extensão.

• Etiqueta de identificação.

TegadermTM CHG - Fixador com Gluconato de Clorexidina

DESCRIÇÃO TAMANHO QUANT./CAIXA

1657R - HB004135610 8,5cm x 11,5cm 25

1658R - HB004291389 10cm x 12cm 25

1659R - HB004138192 10cm x 15,5cm 25

1660R - HB004182844 7cm x 8,5cm 25

Indicação de Uso

• Fixação de cateter central e periférico.

1660 1658

1657
1659
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DESCRIÇÃO TAMANHO QUANT./CAIXA

1683 - HB004183263 6,5cm x 7cm 100

1685 - HB004183248 8,5cm x 11,5cm 50

Sistema avançado de fixação de cateter com exclusivo desenho 

para estabilização do cateter e sua nova geração de adesivo favo-

rece uma melhor fixação na pele e maior conforto para o paciente.

Composto por uma película semipermeável, com tecnologia  

diferenciada no manejo da umidade, com adesivo acrílico  

hipoalergênico, fácil manuseio devido ao sistema moldura, que  

permite aplicação do curativo em único passo.

Características

• Exclusiva borda estabilizadora.

• Fendas para saída de equipos e tubulações.

• Reforço em bordas inferiores, superiores e laterais.

• Visualização contínua do sítio de inserção.

• Uma tira extra para estabilização e evitar a migração do cateter.

• Maior tempo de permanência.

• Etiqueta de identificação.

TegadermTM IV Advanced

Indicações de Uso

• 1683: cateter periférico pediatria / adulto e central pediatria.

• 1685: cateter central em adulto.

1685

1683

Película transparente semipermeável às trocas gasosas, estéril, 

adesivo hipoalergênico, impermeável a fluidos, possui barreira 

bacteriana e viral comprovada.

Fenestrado, com borda inferior reforçada em tecido macio.

Sistema de aplicação com moldura. Possui 2 tiras para a  

estabilização do cateter.

O modelo 1655 possui bordas reforçadas de tecido macio em 

toda a extrusão do curativo, proporcionando melhor adesividade, 

reduzindo seu deslocamento.

Características

• Fenda para saída de equipos e tubulações.

• Duas tiras extras para estabilização e evitar migração do cateter.

• Visualização contínua do sítio de inserção.

• Sistema de aplicação com moldura.

• Reforço de borda.

• Etiqueta para identificação.

TegadermTM IV - Fixadores Estéreis 

DESCRIÇÃO TAMANHO QUANT./CAIXA

1610 - H0002176099 5cm x 5,7cm 100

1633 - HB004228951 7cm x 7cm 100

1635 - HB004208656 8,5cm x 10,5cm 50

1655 - H0002176115 8,9cm x 11,5cm 50

Indicações de Uso

• 1610: cateter periférico e central em pediatria.

• 1633BR: cateter periférico pediatria / adulto e central em pediatria.

• 1635BR / 1655: cateter central em adulto.

1610

1655

1633BR

1635BR



30 3130 31

O IV Fix é um fixador estéril para cateteres periféricos composto  

por tecido macio e adesivo hipoalergênico com baixo custo. Sua 

aplicação é simples, com uma fenda para a saída de equipos e 

tubulações e duas tiras para a estabilização do cateter, que reduz o 

risco de perdas e o deslocamento do cateter.

Características

• Fenda para saída de equipos e tubulações.

• Tiras extras para estabilização de cateter.

• Material suave para a pele e de grande poder adesivo.

• Não oclusivo.

• Prático de usar.

Indicação de Uso

• Fixação de cateter periférico em geral.

IV Fix - Fixador Estéril para Cateter Periférico 

DESCRIÇÃO TAMANHO QUANT./CAIXA

3522B - HB004244164 5cm x 7,4cm 100

Indicação de Uso

• Fixação de cateter periférico em geral. 

DESCRIÇÃO TAMANHO QUANT./CAIXA

1620BR - HB004236384 6cm x 7cm 100

Fixador estéril para cateteres periféricos composto por uma  

membrana transparente e adesivo hipoalergênico, com um exclu-

sivo sistema de fixação fácil e guia centralizador, que permite a  

visualização do ponto de inserção do cateter. Possui duas tiras  

laterais microporosas para identificação. É permeável a troca de 

gasosas, impermeável a líquidos e fluidos corporais, formando uma 

barreira viral e microbiana.

Características

• Sistema fácil de aplicar.

• Guia centralizador de cateter.

• Visualização do sítio de inserção.

• Bordas laterais para sustentação e inclusão de data 

e nome do profissional.

• Baixo custo para o hospital.

TegadermTM Basic - Fixador Estéril Transparente para  
Cateter Periférico
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0800-013233
www.3M.com.br/assistenciaaopaciente
helplinehospitalar@mmm.com

facebook.com/3MSolucoesparaEnfermagem

Acesse o canal 
3M Soluções para 
Enfermagem para ver 
aplicações de nossos 
produtos.

Reconhecimento à inovação 3M

youtube.com/3mSolucoesparaEnfermagem


