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1) Retire a tira de estabilização do fixador.

5) Retire lentamente a moldura da borda e faça 
pressão simultaneamente para melhor fixação.

7) Aplique a fita de identificação já datada. Ela pode 
ser usada para estabilizar ainda mais o hub do 
cateter ou conforme o protocolo da instituição.

2) Gentilmente segure a fenda, onde está localizado 
o hub do cateter.

4) Retire o fixador começando pelas bordas, e retire 
o cateter se necessário.

6) Reforce o fixador com a fita larga adicional 
estabilizadora, após toda a cobertura estar 
aplicada. Alinhe a tira com a borda inferior do 
fixador. Comece por um dos lados até chegar ao 
hub. Pressione e cubra-o completamente para 
depois continuar a aplicação até o outro lado.

8) Pressione novamente o fixador para assegurar 
uma aderência ideal.

3) Certifique-se de que o cateter esteja estabilizado 
e comece a retirar o fixador da pele lentamente.

1) Prepare o local de acordo com o protocolo da 
instituição. Certifique-se de que a pele esteja 
completamente limpa e seca. Abra a embalagem 
de maneira asséptica e retire o fixador estéril.
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4) Aplique o fixador na pele de maneira firme e 
pressione suavemente o local da fita sobre o hub 
do cateter.

2) Remova o liner para expor o adesivo e coloque o 
adesivo para cima em um campo estéril ou dentro 
da embalagem, antes de inserir o cateter.

3) Centralize o filme transparente de forma a 
visualizar o sítio de inserção. Posicione o fixador 
com a parte superior da fenda para acomodar o 
hub e as extensões do cateter.
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O TegadermTM Advanced é um produto de alta tecnologia, ideal para 

a realização de uma fixação segura avançada de cateteres. Através 

dessa tecnologia, a aplicação do TegadermTM Advanced poderá ser 

realizada com apenas uma das mãos e em um único movimento. 

Seu formato inovador conta com a incorporação da fita estabilizadora 

à cobertura, reforço de borda em toda sua extensão e bordas dinâmicas que se adaptam aos movimentos do paciente 

garantindo uma melhor adesividade e permanência da cobertura. Além disso, foi projetado para permitir e garantir uma 

adequada respiração da pele e atende as recomendações nacionais e internacionais mantendo os conceitos de estabilização, 

cobertura estéril, visualização e segurança.

1. Novo Encaixe Arredondado:
Projetado para encaixar facilmente o hub e promover 

maior segurança em torno do cateter e dos tubos 

conectores;

5. Fita de Identificação:
Etiqueta de identificação recoberta com 

filme de poliuretano.

2. Filme transparente estéril e permeável: 
Filme transparente que permite a visualização contínua do 

sítio de inserção, sendo uma barreira bacteriana e viral, 

estéril e impermeável a contaminantes externos.

Seu diferencial está no adesivo, que permite liberação 

rápida da umidade proporcionando maior tempo de uso e 

melhor fixação da cobertura;

3. Estabilização do cateter:
A fita de estabilização já incorporada à 

cobertura, facilitando a estabilização do 

hub do cateter, além de uma fita larga 

adicional que proporciona um reforço 

eficaz ao processo de estabilização;

4. Bordas flexíveis:
Tecnologia inovadora projetada para dar maior flexibilidade à 

cobertura, acompanhar os movimentos do paciente e reduzir 

assim, a elevação das bordas. Além disso, possui bordas 

reforçadas em toda sua extensão de tecido macio com a 

finalidade de promover uma melhor fixação e aumentar 

tempo de permanência da cobertura;

1) Retire a tira de estabilização do fixador. 2) Gentilmente segure a fenda, onde está localizado 
o hub do cateter.

4) Retire o fixador começando pelas bordas, e 
retire o cateter se necessário.

3) Certifique-se de que o cateter esteja estabilizado 
e comece a retirar o fixador da pele lentamente.
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6,5cm x 7cm 8.5cm x 11.5cm

100 unidades 50 unidades

1) Prepare o local de acordo com o protocolo 
da instituição. Certifique-se de que a pele 
esteja completamente limpa e seca. Abra a 
embalagem de maneira asséptica e retire o 
fixador estéril.

4) Posicione o fixador com a parte superior da 
fenda para acomodar o hub e as extensões do 
cateter.

7) Reforce o fixador com a fita larga adicional 
estabilizadora, após toda a cobertura estar 
aplicada. Alinhe a tira com a borda inferior do 
fixador. Comece por um dos lados até chegar ao 
hub. Pressione e cubra-o completamente para 
depois continuar a aplicação até o outro lado.

2) Remova o liner para expor o adesivo e coloque 
o adesivo para cima em um campo estéril ou 
dentro da embalagem, antes de inserir o cateter.

5) Aplique o fixador na pele de maneira firme e 
pressione suavemente o local da fita sobre o 
hub do cateter.

8) Aplique a fita de identificação já datada. Ela pode 
ser usada para estabilizar as conexões ou de 
acordo com o protocolo da instituição.

3) Segure o fixador com uma das mãos, realizando 
uma leve curvatura para estabilizá-lo na hora 
da aplicação. Centralize o filme transparente de 
forma a visualizar o sítio de inserção.

6) Retire lentamente a moldura da borda e faça 
pressão simultaneamente para melhor fixação.

9) Pressione novamente o fixador para assegurar 
uma aderência ideal.
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