
Tratamento de feridas e Higiene

Catálogo de Produtos
Tratamento de feridas inovador e cuidados médicos.
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Feridas exsudativas

Feridas com granulação

Desbridação suave

Camada em formato grelha

para contacto com a ferida

Aglutinação de germes e de sangue

Barreira estéril BTBS

Aplicação de dupla face

Redução do odor

Volume de exsudado - - - - -



curea P: Tratamento de feridas faseado para obtenção  
de resultados extraordinários!

TRATAMENTO DE FERIDAS

 

curea P1
Penso para feridas concebido para feridas com exsudação moderada a elevada.

 

Tamanhos (Dim. ext.)  Dimensão núcleo Ref./VE 2 ou 5 unid. Ref./VE 10 unids.

5,5 x 7,5 cm 3,5 x 5,5 cm - 11721599 - -

5,5 x 13 cm 3,5 x 11 cm - 11669700 - -

7,5 x 7,5 cm 5,5 x 5,5 cm - 06563224 06563230 06563247

10 x 10 cm 8 x 8 cm 10127925 (VE 5) 06563253 06563276 06563282

15 x 15 cm 12 x 12 cm - 04737909 04737915 04744080

10 x 20 cm 7 x 17 cm 10127931 (VE 5) 06563299 06563307 06563313

10 x 30 cm 7 x 27 cm - 06563365 06563371 06563388

20 x 20 cm 17 x 17 cm - 06563336 06563342 06563359

20 x 30 cm 17 x 27 cm - 06563394 06563402 06563419

25 x 40 cm 20 x 35 cm 11531367 (VE 2) - - -

40 x 60 cm 37 x 57 cm 12398982 (VE 2) 12416243 - -

curea P1 drain
Penso para feridas concebido para cateteres e sistemas de drenos.

 

 

12 x 12 cm 2 x 3,5 x 9 cm 10127983 06563431 06563477

Características
¡ Isento de cola graças ao SuperCore®
¡ Elevada absorção mesmo em feridas 
com elevados níveis de exsudação 
¡ O tecido não tecido altamente 
permeável aplicado na ferida promove 
uma limpeza profunda das feridas 
(Desbridação suave) 
¡ Retenção e aglutinação segura das 
bactérias*, aglutinação segura do 
sangue**
¡ Estéril, respirável, com camada exterior 
BTBS impermeável aos fluidos que cria 
um ambiente de cicatrização equilibrado 
¡ Risco mínimo de maceração da ferida
¡ Reduz efetivamente os odores

Características
¡ Design bipartido com fenda horizontal 
para um encaixe confortável em torno dos 
sistemas de drenos e cateteres      
¡ Adaptável a diferentes tamanhos, desde 
o CH9 ao CH24
¡ Núcleo airlaid SuperCore® à base de 
celulose,  isento de cola e de substâncias 
com aderência
¡ Elevada e rápida capacidade de absorção

Especificações do Produto
curea P1 drain foi especialmente concebido 
para utilização em sistemas de dreno, 
cateteres e produtos similares. Graças ao 
seu design bipartido com fenda 

Especificações do Produto
O penso para feridas curea P1 foi concebido 
especialmente para utilização na fase inflamatória do 
processo de cicatrização da ferida. Graças à sua 
extraordinária absorção, o curea P1 limpa até as 
feridas com elevado conteúdo de exsudado, criando um 
ambiente equilibrado para o seu tratamento. O curea 
P1 permite que as feridas alcancem uma fase mais 
longa de repouso de forma a promover os mecanismos 
endógenos de cicatrização.

Área de aplicação
Feridas crónicas com 
exsudado moderado a elevado 
(por exemplo, úlcera da perna, 
escaras, úlcera do pé 
diabético), e feridas agudas 
(por exemplo, feridas de 
acidentes ou de cirurgias).

Ref./VE 25 unids. Ref./VE 50 unids.

horizontal, o curea P1 drain drena confortavelmente 
em torno dos sistemas de dreno ou cateteres de 
diâmetro variado e efetivamente absorve até à mais 
pequena quantidade de exsudado. O local de saída 
mantém-se seco e protegido da inflamação.

Área de aplicação
Sistemas de dreno, 
cateteres PEG, 
cateteres vesicais, 
cateteres de infusão, 
extensões, 
traqueostomia, tubos 
que saem fora do 
corpo (por exemplo 
em cirurgia cardíaca).

Tamanhos (Dim. ext.)            Dimensão núcleo Ref./VE 5 unids. Ref./VE 25 unids. Ref./VE 50 unids.
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Tamanhos (Dim. ext.) Dimensão núcleo Ref./VE 10 unids.

10 x 10 cm 9 x 9 cm 10402461

10 x 20 cm 8 x 18 cm 10402478

20 x 20 cm 18 x 18 cm 10402484

20 x 30 cm 18 x 28 cm 10402490

curea P1 DUO
Aplicação de dupla face.

 

curea P1 BORDER
Penso autoadesivo concebido para feridas com exsudação moderada a elevada.

Tamanhos (Dim. ext.) Dimensão núcleo Ref./VE 10 unids.

16 x 16 cm 8 x 8 cm 05027305

15 x 25 cm 7 x 17 cm 05027311

curea P: Tratamento de feridas faseado para obtenção  
de resultados extraordinários!

TRATAMENTO DE FERIDAS

Características
¡ Autoadesivo
¡ Elevada absorção mesmo em feridas 
com elevadas quantidades de exsudado 
¡ O tecido não tecido altamente 
permeável aplicado na ferida promove 
uma limpeza profunda das feridas 
(Desbridação suave) 
¡ Retenção e aglutinação segura das 
bactérias*, aglutinação segura do 
sangue** 
¡ Risco mínimo de maceração da ferida
¡ Reduz efetivamente os odores

Especificações do Produto
O curea P1 border expande a família de produtos 
curea-P com um penso para feridas autoadesivo. 
Apresenta as mesmas características de absorção e 
retenção do curea P1 e 
combina-as com um bordo 
adesivo que permite uma 
aplicação mais simples e 
uma fixação segura. Não é 
necessário qualquer 
material de fixação adicional.

Área de aplicação
Feridas com exsudado 
moderado a elevado, sendo 
que a sua superfície 
impermeável aos fluídos 
permite a sua utilização 
durante o duche.

Características
¡ Aplicação de dupla face 
¡  Elevada respirabilidade devido ao seu 
tecido não tecido especial em ambos os 
lados 
¡  Elevada absorção devido ao 
SuperCore®  e totalmente isento de cola
¡ Retenção e aglutinação segura das 
bactérias* (ex. MRSA), aglutinação segura 
do sangue**
¡  O tecido não tecido altamente 
permeável aplicado na ferida promove 
uma limpeza profunda das feridas 
(Desbridação suave) 
¡  Risco mínimo de maceração da ferida

Especificações do Produto
Graças à sua extraordinária capacidade de absorção, o 
curea P1 duo limpa até feridas com elevada quantidade 
de exsudado e proporciona um clima equilibrado para a 
ferida. Ele permite que as feridas alcancem uma fase 
mais longa de repouso de forma a promover os 
mecanismos endógenos 
de cicatrização.

Área de aplicação
Feridas crónicas com 
exsudado moderado a 
elevado (por exemplo, 
úlcera da perna, 
escaras, úlcera do pé 
diabético), e feridas 
agudas (por exemplo, 
feridas de acidentes ou 
de cirurgias).



Especificações do Produto
O curea P1 DUO active é aplicável de ambos os lados 
dependendo da indicação pretendida. Se o pretendido 
é reduzir o odor, colocar o lado branco sobre a ferida. 
Se o pretendido é 
descontaminação, 
colocar a camada preta 
de carvão sobre a ferida.

Área de aplicação
Feridas crónicas e 
feridas com exsudado 
baixo a elevado, feridas 
agudas e iatrogénicas, 
feridas infetadas ou 
feridas vulneráveis a 
infeções, feridas com 
mau odor; tumores 
malignos ulcerativos.   
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curea P: Tratamento de feridas faseado para obtenção  
de resultados extraordinários!

TRATAMENTO DE FERIDAS

curea P2
Penso para feridas com camada de contacto não aderente à ferida.

 

Tamanhos (Dim. ext.) Dimensão núcleo

11 x 11 cm 8 x 8 cm 10127954 (VE 5) 09238016 09238022

15 x 15 cm 12 x 12 cm - 04744163 04744186

10 x 20 cm 7 x 17 cm 10127960 (VE 5) 09238039 09238045

20 x 20 cm 17 x 17 cm - 09238051 09287687

20 x 30 cm 17 x 27 cm - 09238068 09287701

25 x 55 cm 20 x 50 cm 11531373 (VE 2) - -

curea P1 DUO active
Penso para feridas com camada de carvão ativado.
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Tamanhos (Dim. ext.) Dimensão núcleo Ref./VE 10 unids.

10 x 10 cm 9 x 9 cm 11346799

10 x 20 cm 8 x 18 cm 11346813

activ
eDUO

Características
¡ Núcleo SuperCore® Airlaid à base de 
celulose isento de cola e substâncias com 
aderência
¡ Barreira estéril devido à camada de 
BTBS 
¡ A camada de contacto com a ferida 
tridimensional em tecido não tecido não 
aderente impede a adesão da ferida e 
aprisionamento de células 
recém-formadas 
¡ Retenção e aglutinação segura das 
bactérias*, aglutinação segura do 
sangue**
¡ Risco mínimo de maceração da ferida
¡ Reduz efetivamente os odores

Especificações do Produto
O curea P2 foi concebido para feridas na fase de 
granulação. Para além do núcleo patenteado 
SuperCore® Airlaid, no curea P2 é utilizada uma 
camada de contacto não aderente à ferida. Esta 
característica impede o aprisionamento de células 
recentemente formadas, é 
não traumático e reduz a 
dor associada às 
mudanças de pensos.

Área de aplicação
Feridas exsudativas com 
tecido novo de granulação, 
queimaduras, abrasões 
superficiais, enxertos de 
pele parcial de espessura 
fina (mesh graft), etc. 

Ref./VE 2 ou 5 unid. Ref./VE 10 unids. Ref./VE 25 unids.

Características
¡ Aplicável de ambos os lados dependendo 
da indicação pretendida:
- Carvão ativado na ferida à Promove uma 
descontaminação adicional
- Supercore® branco na ferida à 
Promove uma redução melhorada do odor
¡ Elevada absorção devido ao SuperCore®  
e totalmente isento de cola
¡  Retenção e aglutinação segura das 
bactérias (ex: MRSA)* 
¡ Aglutinação segura do sangue**
¡ Risco mínimo de maceração da ferida
¡ O tecido não tecido altamente permeável 
aplicado na ferida promove uma 
desbridação suave
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Liquimat
Tapetes absorventes para o chão.

Liquimat basic
Tapete para os pés (step-on mat).

Liquimat standard

Liquisorb
Tapetes absorventes estéreis para mesa de operações e para os pacientes.

Tamanhos (Dim. ext.) Dimensão núcleo Unids./Embalagem Referência

60 x 38 cm 52 x 30 cm 50 peças LS06000380-625

Produto Tamanhos (Dim. ext.) Unids./Embalagem Referência

Liquimat basic 116 x 76 cm 50 peças LMB11600760-622

Liquimat standard 75 x 36 cm 100 peças LMS07500360-623

Soluções profissionais para um melhor ambiente de 
trabalho em hospitais e clínicas

HIGIENE

Características
¡ Extralargo, dimensões: 116 x 76 cm
¡ Antiderrapante
¡ Simples de eliminar como resíduo hospitalar
¡ Absorve até 1 litro de fluídos

Especificações do produto
O curea Liquimat mantém o chão seco, 
promovendo deste modo um ambiente de 
trabalho seguro durante a cirurgia. O curea 
Liquimat apresenta um lado anti-derrapante e 
garante uma base segura para os pés da equipa 
médica. 

Características
¡ Dimensões: 75 x 36 cm
¡ Absorvente de ambos os lados
¡ Armazenamento interno de fluidos seguro e higiénico
¡ Simples de eliminar como resíduo hospitalar
¡ Muito fino
¡ Absorve 7 litros de água ou 2,5 litros de soro fisiológico
 
Especificações do produto
O curea Liquimat superabsorvente foi concebido para a 
absorção de fluídos que possam cair no chão. Graças ao 
seu núcleo SuperCore® Airlaid, o curea Liquimat absorve 
fluídos de forma higiénica e segura.

Características
¡ Dimensões:  60 x 38 cm
¡ Embalagem estéril individual
¡ Absorve em qualquer posição
¡ Retém fluidos de forma rápida e segura
¡ Absorve 8 litros de água ou 3,1 litros de soro fisiológico
 
Especificações do produto
Durante uma cirurgia podem ser geradas elevadas 
quantidades de sangue e outros fluidos. O curea Liquisorb 
absorvente em embalagem estéril individual absorve estes 
fluidos rapidamente e armazena-os de forma segura. O 
paciente, assim como a mesa de operações mantêm-se secos 
e protegidos de contaminação. 

Tapete para o chão.
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curea SafeCare
Resguardo para paciente.

 

curea 150
Lençol ultra forte para mesa de operações e para transferência de pacientes.

®  

Tamanhos (Dim. ext.) Dimensão núcleo Unids./Embalagem Referência

210 x 80 cm 200 x 60 cm 20 peças OPTA210080010-CPBTBS-638

Tamanhos (Dim. ext.) Produto Unids./Embalagem Referência

60 x 60 cm 60 x 60 cm respirável 112 peças SC-6060-BTBS

60 x 60 cm 60 x 60 cm não respirável 112 peças SC-6060-PE

60 x 90 cm 60 x 90 cm respirável 70 peças SC-9060-BTBS

60 x 90 cm 60 x 90 cm não respirável 112 peças SC-9060-PE

60 x 180 cm 60 x 90 cm respirável/ajustável                      56 peças SC-18060-BTBS

Soluções profissionais para um melhor ambiente de 
trabalho em hospitais e clínicas 

HIGIENE

Dimensão núcleo

Características
¡ Medidas exteriores: 210 x 80 cm, superfície 
absorvente: 200 x 60 cm
¡ Agradável para a pele, superfície superior lisa, 
coberta com tecido não tecido de PP
¡ Material especial resistente à rotura, com 
capacidade de carga até 150 kg
¡ Largura extra em ambos os lados oferecem um 
apoio seguro quando transferido o paciente
¡ A camada inferior hidrofóbica e respirável cria uma 
barreira bacteriana*
¡ O SuperCore® patenteado absorve líquidos e reduz 
o odor*

Especificações do produto
O lençol de mesa de operações curea 150 disponibiliza 
soluções inteligentes para as rotinas diárias em 
hospitais. Devido ao seu suporte forte e resistente à 
rotura, mesmo pacientes pesados podem ser 
transferidos em segurança para a mesa de operações 
e vice-versa. Para além disso, durante a cirurgia, ele 
absorve rapidamente exsudados, sangue, urina e 

outros fluidos, armazenando-os em segurança graças ao 
núcleo absorvente patenteado SuperCore®. 
 
Área de aplicação
Cirurgia traumatológica, acidentes e emergências, 
pacientes em ambulatório, ortopedia, neurocirurgia, 
ginecologia, urologia e muitas outras áreas.

Características
¡ Agradável para a pele, superfície macia
¡ Absorção e retenção de fluídos
¡ Dimensionalmente estável até sob condições 
difíceis
¡ Disponível nas versões respirável e não respirável

Especificações do produto
Trabalhar na área da enfermagem exige que se esteja 
presente em todos locais ao mesmo tempo, o que por  

vezes torna difícil oferecer os cuidados extra que se 
gostaria. Os resguardos curea SafeCare oferecem como 
vantagem a possibilidade de trocar com menos frequência 
devido à sua elevada qualidade e, portanto, não condicio-
nar o tempo da equipa desnecessariamente. Assim, há 
mais tempo para os profissionais de saúde se preocu-
parem com a recuperação do paciente, ao invés de 
apenas substituírem 
os consumíveis 
hospitalares. 

Area de aplicação 
Todas as áreas de 
cuidado em hospi-
tais, lares, hospícios 
e medicina paliativa.



-

 

“Breve conclusão: A reabsorção está
praticamente na relação de 1:1.”

“Breve conclusão: O produto não contém substrato
bacteriano disponível. Durante uma exposição de
4 dias, não se observou um aumento da carga
biológica, mas sim um decréscimo.”

� 

� 
�

 

 

 

DW
-P

T-
v1 Validação microbiológica do curea P1 (Resumo)

“Breve conclusão: Mesmo sob a aplicação de uma 
elevada carga biológica (Staph. aureus 380.000.000 
KbE/mL; E.coli 440.000.000 KbE/mL) a esterilidade da 
camada de BTBS manteve-se mais de 60 minutos.” […] 
“De acordo com estes pressupostos, o BTBS funciona 
como uma barreira estéril.”Germes

externos

Nenhum germe pode penetrar através da camada BTBS até ao penso da ferida.

Germes – geralmente os responsáveis pelo odor – ficam ligados.

O que se ligou ao curea P1 não tem hipótese de proliferar, acabando por morrer à fome.

Interpretação:

* Fonte: Relatório de experts da „Universitätsmedizin Göttingen” (University Medical Centre Göttingen), Department of Medical Microbiology, Accredited Analytical Laboratory and 
Consultation Center, Humboldtallee 34A, DE 37073 Göttingen, Germany | Dr. med. U. Schmelz: Microbiological Validation of „curea P1“ from March 1st, 2011 or of „curea P2“ from May 
25th, 2011. 
 **   Fonte: Relatório de experts da „Universitätsmedizin Göttingen” (University Medical Centre Göttingen), Department of Medical Microbiology, Accredited Analytical Laboratory and 
Consultation Center, Humboldtallee 34A, DE 37073 Göttingen, Germany | Dr. med. U. Schmelz: Determination of the resorptive potential of the wound dressings „curea P1” and „curea P2” 
with respect to whole blood, plasma, serum and physiological saline from 30th March, 2012.  

SuperCore®: Patente detida pela empresa curea medical GmbH, McAirlaid‘s Vliesstoffe GmbH 

Morada / Address
Rua de Cidres, 1473
4455-442 Perafita - Matosinhos
Portugal, EU

[T] +351 229 429 520  [F] +351 221 454 396
WWW.DOCWORLD.PT

BTBS

SuperCore®

Tecido não
Tecido em PP

Germes do exsudado


