
Mais segurança na hora 
de fazer os curativos
Aderência assegurada
Não solúvel em água

• Melhora a fixação de curativos, fitas e dispositivos.

• Mastisol cria uma barreira hidrofóbica e garante que curativos e 
adesivos permaneçam intactos, mesmo se o paciente estiver com 
sudorese ou se os curativos forem colocados em áreas úmidas, que 
são propensas à contaminação.

Melhor que tintura de benjoim

• 0,7% Estudo • 0,7% Estudo revela que 38% (57150) dos pacientes que usaram 
tintura de benjoim desenvolveram dermatite por contato, em 
comparação com somente 0,7% dos pacientes que usaram Mastisol

• 6x Estudo revela que 6x mais curativos permaneceram intactos 
utilizando Mastisol, do que aqueles fixados com tintura de benjoim¹

Reduz o risco de infecção e contaminação

• Mastisol cria uma bar• Mastisol cria uma barreira antimicrobiana, mantendo o sistema 
fechado e com isso minimiza o risco de infecção
• Mantém o curativo intacto por mais tempo
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Quebre Retire da 
embalagem

Aplique

Quebre
Retire da embalagem
Aplique
Aguarde 20-30 segundos
Cole o curativo

Mastisol® - Adesivo Líquido 

NADA SEGURA COMO 

Aplicações:
- Adesivos de dispositivos para ostomia
- Fixação de cateter Foley
- Fixação de cateter venoso central
- Curativos de cateter periférico IV
- Fixação de tubo endotraqueal
- Fixação de sonda nasogástrica
- Cu- Curativos para fechamento da ferida
- Curativo para terapia por pressão 
negativa


