O futuro no fechamento de incisões

Adesivo tópico de pele & Sistema de proteção de ferida
 Excelente resultado cosmético

 Rápido e fácil de usar

 Redução do número de lesões
com agulhas

 Aplicador com controle de
fluxo e bastão

 Sem necessidade de remoção
de sutura

 Forte e seguro
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Características
 Projetado para o conforto e segurança do
paciente, o Adesivo Tópico de Pele Liquiband® é
utilizado para fechamento de pele em incisões
de até 10 cm de comprimento.
 Indicado para o fechamento de incisões
cirúrgicas ou traumas provocados por
lacerações.

 Liquiband® é um Adesivo dérmico estéril,
composto de Octyl Blend, uma cola para feridas
que faz a combinação ideal de adesivos tópicos
de cianoacrilato, já que combina as
propriedades de fechamento rápido dos
butilocianoacrilatos com a capacidade de penso
mais flexível de octilocianoacrilatos, numa nova
fórmula única.


LiquiBand® Surgical S é especialmente projetado para fornecer um
fechamento da ferida e sistema de proteção das feridas em um único
dispositivo.



LiquiBand® Surgical S pode ser usado para fechar incisões em uma
variedade de procedimentos cirúrgicos, incluindo cirurgia neurológicas,
cirurgias vasculares, cirurgia plásticas e cirurgia ortopédicas.
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Performance
1

FORTE E SEGURO
 Promove uma adesão forte
1
equivalente a uma sutura 4.0 ,
reduzindo o risco de deiscência.
FECHAMENTO RÁPIDO E PRECISO

12

 Demora aproximadamente metade do tempo necessário para
fechamento com sutura.
 Fácil e rápido de usar.
 Possui uma ponta para aplicação precisa, e uma em forma de bastão
para proteger a ferida. Ambas desenvolvidas para não haver
entupimento, reduzindo a chance de ter que usar mais de um
dispositivo por procedimento.
 Tecnologia adesiva ideal para pronto-socorros.
ECONÔMICO

10

 Não necessita de segundo curativo ou mudança de curativo
economiza dinheiro, tempo e reduz o risco de infecções.
 Elimina o tempo da consulta para retirar os pontos e a necessidade
de pensos suplementares.
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Vantagens para o paciente
 Menor trauma: Sem agulhas e menos anestesia ou internamento.
 Excelentes resultados cosméticos: Os cianoacrilatos proporcionam
resultados cosméticos tão bons ou melhores do que as suturas. 7
 Indicado para o triângulo facial: Reduz o risco de que a cola
escorra para os olhos, nariz ou boca do paciente.
 Proteção contra infecções: Os cianoacrilatos constituem uma
barreira líquida de proteção microbiana.18, 19 Fornece proteção
adicional onde é mais necessário.2
 Não-Invasivo: Sem marcas de agrafos, nem pontos cruzados ou
nós de fios de sutura.
 Sem pontos para retirar: Elimina a tarefa suplementar de ter que
retirar os agrafos ou pontos de sutura.
 Impermeável: Para maior comodidade e proteção do paciente4.

Tranquilidade para o profissional de saúde
 Melhora a produtividade: Fechamento
mais rápido, maior rotação de
pacientes, melhor gestão dos recursos
dos serviços de urgência e ambulatório.
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 Fácil de visualizar: Tonalidade violeta para maior visibilidade.
 Melhor adesão: mais forte outros adesivos dérmicos.
 Fácil armazenamento: Sem necessidade de refrigeração.
 Melhora a produtividade: Fechamento mais rápido, menor tempo
de procedimento, melhor gestão dos recursos dos serviços de
urgência e ambulatório.
 Redução das lesões com agulha: Reduz a necessidade de agulhas e
cortantes, fazendo diminuir o risco de exposição a vírus sanguíneos.
 Útil com pacientes não cooperantes: Indicado para uso em crianças
e pacientes não cooperantes.
 Fixação rápida: O LiquiBand contém um adesivo de Octyl-Blend que
se fixa em < 10 segundos, contribuindo assim para uma rotação mais
rápida dos pacientes e melhor gestão dos serviços de urgência.
0,8 ml

Bastão

Asas de ativação

Ponta de precisão

Microfibras
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Aplicação
FASE 1: Fechamento da incisão
Ajuste rápido e forte de cianocrilato (Octyl Blend).
Aplicado através do dispositivo com controle de fluxo,
o qual proporciona fechamento rápido e preciso.

FASE 2: Proteção
A ponta maior é aplicada sobre a área da ferida para
agir como uma barreira antimicrobiana oclusiva
impermeável. Esse curativo flexível reforça o
fechamento primário.

Dados clínicos
Força do Liquiband comparado com Suturas e Octil-cianoacrilato19
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LiquiBand® permanece forte e seguro durante todo o
processo de cicatrização da ferida

1: Antes do fechamento

4: 5 dias após fechamento

Ferida antes do
fechamento

2: Após fechamento

3: 24 horas após fechamento

5: 4 semanas após fechamento

Ferida após o
fechamento

Ferida após
14 dias
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Estudo prospectivo controlado randomizado
Liquiband® também está convenientemente projetado para uso nas salas de cirurgia, proporcionando a
força, segurança e velocidade necessária para fechar incisões cirúrgicas.
Em um estudo prospectivo controlado randomizado, com 154 pacientes submetidos a procedimentos
cirúrgicos laparoscópicos e gerais, a tecnologia do Liquiband® mostrou potencial economia de tempo,
menores taxas de complicação da ferida e melhores resultados cosméticos comparáveis com suturas de
monofilamento não absorvíveis.8 Em um estudo randomizado de 67 pacientes, a tecnologia adesiva do
Liquiband® foi utilizado, bem como a sutura padrão no fechamento de incisões na pele columelar,
utilizados para rinoplastia externa, com um tempo significativamente mais curto para o fechamento no
grupo com o Liquiband.9

Dia da cirurgia: Um fumante do sexo masculino
de 46 anos de idade foi admitido para o desvio
femoral íleo esquerda para claudicação da
perna esquerda. A incisão abdominal medida
teve 18 centímetros de comprimento.

Dia da cirurgia: as camadas profundas foram
fechadas com suturas reabsorvíveis, antes do
fechamento da pele com Adesivo Tópico de
Pele Liquiband.

Cinco meses após a cirurgia: Apesar da área de
elevada tensão da incisão e o paciente ser um
fumante, o local da incisão cicatrizou bem, sem
complicações.
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Força de Tensão x Volume20
Força de tensão (MPa)

Volume de Adesivo (g)

Liquiband ®

2-Octyl
Cianocrilato

Tempo de fixação7
Adequado
Muito rápido
Muito longo

Liquiband ®

2-Octyl
Cianocrilato

Fechamento da ferida7
Muito bom
Adequado
Mal sucedido

Liquiband ®

2-Octyl
Cianocrilato
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Satisfação do paciente com aparência da ferida7

Inaceitável

Como o esperado Melhor que o
esperado

Muito melhor
que o esperado

Menor geração de calor4
Liquiband possui menor reação exotérmica, o que proporciona
menos dor e mais conforto aos pacientes.

Aumento máximo da temperatura 4

Média
Máxima

Liquiband ®

2-Octyl
Cianocrilato
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