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“Tudo em Um” para cuidados de incontinência

“Os toalhetes são ótimos e temos um
bom feedback dos pacientes. São
suaves para a pele dos pacientes e os
profissionais consideram-nos fáceis de
usar. Todo o processo é mais rápido e
dignificado”.
Amy Cartwright, Continence Team Lead, Nottingham University Hospital

“Tudo em Um”,
Uma solução para poupar tempo
Substitui os métodos pesados
tradicionais para cuidados de
incontinência como a preparação de
bacias com água e sabão, toalhetes
secos, espumas de limpeza e cremes.

Barreira de proteção

Com dimeticona para proteger contra a
humidade indesejada.

Contém extratos naturais de
plantas

Com hamamélis e camomila para
acalmar a pele, aliviar a comichão e
ajudar na cicatrização da pele.

Fórmula patenteada

Concebido para proporcionar uma
proteção de elevado nível com uma
ação “tudo em um”.

Amigo da pele

Dermatologicamente testado em pele
com pH neutro.

Embalagens para uso individual
Reduz o risco de contaminação cruzada.
Rápido e fácil de usar

Aumenta o conforto do paciente e
facilita o trabalho dos profissionais.

A solução “tudo
em um” para
cuidados de
acamados

O cuidado eficaz da incontinência pode
ajudar a reduzir a incidência de dermatites
associadas a úlceras de pressão

Dermatites associadas a incontinência (DAI)

O pH da pele é
normalmente ácido
(5.0-5.9), ajudando à
sua proteção contra
bactérias, vírus e
fungos.

A pressão contínua conduz a um
baixo fluxo sanguíneo, reduzindo
o fornecimento de oxigénio e
nutrientes aos tecidos. Esta
situação juntamente com a
fricção constante resultam em
danos superficiais e profundos
nos tecidos.

Urina contém uma substância
– ureia, que em contacto com
a pele se transforma em
amoníaco. Em contacto com a
pele, o amoníaco aumenta o
pH da pele reduzindo a
barreira natural e
enfraquecendo a pele.

Fezes líquidas contêm enzimas
digestivas que podem danificar
diretamente a pele. As bactérias
fecais penetram na pele
enfraquecida, causando infeção
secundária.

Dermatite associada a incontinência (DAI)
É uma inflamação da pele que ocorre
quando a urina ou fezes entram em
contacto com a pele perineal ou
perigenital.¹
Indivíduos em qualquer faixa etária podem
passar pela experiência de DAI. A pele
pode ser danificada pela humidade e
irritações que podem advir de diversas
fontes. Uma fonte é a incontinência fecal e
urinária. A urina e as fezes contém uma
variedade de irritantes químicos para além
da humidade, todos estes fatores podem
resultar em DAI.
Relatos estimam que a prevalência de DAI
em ambientes de cuidados intensivos pode
variar de 36% a 50% em pacientes que não
estão num regime definido de cuidados
preventivos com a pele³‾⁴
DAI é uma complicação prevalente da
incontinência que compromete a
integridade da pele, predispõe a infeção
cutânea e aumenta o risco de úlceras de
pressão¹.
Estima-se que os pacientes de um em cada
cinco hospitais têm úlcera de pressão – isto
representa pelo menos 20.000 pacientes
no Reino Unido. No Reino Unido 400.000
indivíduos desenvolvem uma nova úlcera
de pressão anualmente. O custo para o
serviço nacional de Saúde é elevado,
primeiro porque tratamentos prolongados
no hospital são necessários em casos
graves e estes riscos devem ser evitados⁵.

Prevenção da DAI
É tradicionalmente baseada em evitar ou
minimizar a exposição a fezes ou urina, em
combinação com um cuidado da pele
estruturado em lavagem suave, hidratação
e aplicação de um protetor da pele.²´⁴´⁶´⁸
Proceder a todos estes passos é um
trabalho intensivo, consome tempo e
muitas vezes não é eficaz. O Contiplan
incorpora todos esses passos tradicionais
num único toalhete para dar aos
profissionais de saúde uma solução tudo
em um de elevada conveniência.
Existe um aumento das evidências clínicas
que demonstram a importância de uma
definição do tipo de cuidados da pele para
prevenir e tratar as DAI. Todos os estudos
defendem a bordagem do uso de três
passos, de lavagem suave, aplicação de
hidratante e o uso de um produto de
barreira para a pele. ²´⁴´⁶´⁸

Os Toalhetes Contiplan
“Tudo em Um” permitem,
a implementação deste
procedimento para
cuidados da pele num
passo único fácil.

Em 88 hospitais dos EUA 62.2% das bacias de
água estavam contaminadas com os agentes
patogénicos hospitalares mais comuns.⁹

Bacias de lavagem

Solução segura
O Contiplan elimina o risco de transmissão
de microrganismos associada à
contaminação das bacias de lavagem e
reduz o risco associado a levantar e
transportar bacias de água pesadas para
além do risco de salpicos e derrames⁹´¹¹.
Reduz a transferência
A limpeza eficiente do paciente reduz o
número de microrganismos disponíveis
para a transferência para profissionais de
saúde, visitantes e ambiente.

VANTAGENS

7 em 1

Barreira de proteção

Fácil e rápido de usar
Os toalhetes substituem a necessidade das
tradicionais técnicas incómodas de limpeza
dos pacientes que incluem preparar bacias,
panos, sabão, loções e água. Os toalhetes
dispensam o enxaguamento com toalha
diminuindo o desperdício, aumentando o
desempenho do pessoal e poupam custos.

A dimeticona incorporada, é uma barreira
que protege contra a exposição
prolongada a fezes e urina permitindo uma
cicatrização mais rápida em peles sensíveis
reduzindo os danos da fricção.

Limpeza
Fórmula de limpeza neutra sem sabão, limpa
as fezes e urina eficazmente num único
passo, reduzindo a manipulação e contacto
com a pele. Os toalhetes têm um aroma
suave para neutralizar os odores, ajudando o
paciente a sentir conforto e frescura.

Hidratação
Com hidratantes adicionados com base em
fórmulas de creme, ajudam a prevenir o risco
de pele seca devido a lavagens repetidas
com água e sabão.

As bacias podem criar salpicos podendo levar
a derrames e acidentes.

Quando um pano é submergido de novo na
bacia, são introduzidas bactérias e matéria
orgânica.

Suavidade
Os extratos de camomila ajudam a acalmar a
pele irritada e reduzem a comichão.

Longa duração

Quando a bacia é despejada, os microrganismos
podem ficar retidos no seu interior.

Os microrganismos desenvolvem-se em
condições quentes e húmidas, multiplicando-se
exponencialmente.

A função de barreira proporciona uma
proteção de longa duração contra a
exposição prolongada a fezes e urina e
auxilia na cicatrização da pele.

Hipoalergénico
Dermatologicamente testado, com pH
neutro.

Com extratos
naturais de plantas
Quando a bacia é novamente cheia para o
próximo paciente, os microrganismos ficam
viáveis dentro da água.

O próximo paciente é “limpo” com água
contaminada.

Os extratos de hamamélis têm propriedades
anti-inflamatórias e promovem a saúde da
pele .

Uma solução completa “Tudo em
Um” para cuidados de incontinência,
para limpar, hidratar e proteger, com
um toalhete de fácil utilização.

Apresentação do Contiplan
Os toalhetes “Tudo em Um” Contiplan são uma solução
para num único passo limpar, hidratar e proteger.
O nosso toalhete ultra suave é generosamente impregnado
com uma fórmula cremosa única – oferecendo uma
barreira de proteção máxima e conforto a quem sofre de
DAI.
Formalmente reconhecidos pelo Sistema Nacional de Saúde do Reino
Unido como os Toalhetes de Barreira Clinell de confiança.
Um único passo com uma fórmula cremosa.
Disponível em embalagens convenientes de 8 ou 25 toalhetes.

“Os Toalhetes
Contiplan Cloths são
uma ajuda real para
o tratamento das
DAI. A sua qualidade
é excecional e são
suaves no contacto
com o sacro dos
pacientes”
Diane Moyce,
Registered General Nurse Nottingham University Hospital.

“ Vi melhorias rápidas ao usar
o Contiplan”
Natalie McGregor, SSKIN Nurse Practioner,
Wound management team – Southend Hospital

Visite hoje:
contiplan.co.uk

Mais informações
REFERÊNCIAS

Produto

Referência

Toalhete/Embalagem

Embalagens /Caixa

Contiplan 25

CON25 (200x300mm)

25

24

Contiplan 8

CON8 (200x300mm)

8

40
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