
1

Catálogo
www.vitamedical .com.br

DE PRODUTOS



2 3

A VitaMedical é sediada em Brasília e atua no mercado nacional 
através de uma rede de casas cirúrgicas e distribuidores 
locais autorizados. Nossos produtos são internacionalmente 
reconhecidos pela qualidade e pelo desempenho técnico e 
estão presentes na Europa, Américas do Norte e Sul, Oriente 
Médio, na África e no Sudeste Asiático. Contamos com as mais 

São mais de trinta patentes diferentes assegurando a cada uma 

durabilidade do material.

O cuidado com você também é traduzido em nossos produtos 

pacientes.

para saber mais, entre em contato
www.vitamedical.com.br
(61) 3225 8512



Ostomia e
Urostomia

Curativos

Produzidas para pacientes ostomizados, nossas bolsas têm a 
característica de serem discretas para o uso do paciente, com produtos 
opacos e  de  cor  marrom,  além  de permitir  o  acompanhamento  do 
estoma através do exclusivo sistema de cortina, na parte posterior da 
bolsa. Com base no que há de mais moderno na área, contamos com 
sistemas diversos de fechamento das bolsas, como velcro, clamp e 
twisted tie. Além disso, nossas barreiras protetoras são amigáveis à pele, 
com excelente aderência e durabilidade, tornando o uso fácil e discreto.

Produzidos para o cuidado da pele, nossos curativos são indicados desde 
tratamento de feridas infectadas, limpas, úlceras, aplicação de cateter 
e prevenção até o trato de cicatrizes e queloides após acidentes ou 
intervenções cirúrgicas de todos os tipos. Estão disponíveis em diversos 
tamanhos para melhor atender a cada tipo de situação e paciente.
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Produtos
CATEGORIA DE
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BENEFÍCIOS 

DIFERENCIAIS VITAMEDICAL

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

DISCRETO • Tecido opaco de cor marrom

FÁCIL LIMPEZA • Camada interna de tecido liso para facilitar a saída
do conteúdo 

EXCELENTE ADERÊNCIA

AMIGÁVEL À PELE • Barreira de hidrocolóide para proteção da pele

TAMANHO AJUSTÁVEL 
ao estoma

MODELOS EM TNT 
para maior proteção

DISCRIÇÃO E MAIOR SEGURANÇA • Todos os modelos 
opacos possuem cortina para acompanhamento do estoma

MAIOR RESISTÊNCIA • Dupla camada independente de 

MAIS SEGURANÇA • 

TAMANHOS INFANTIS • Com impressões de desenhos

Ajustável: 50mm; 60mm; 70mm; 80mm
ANVISA nº 80691910006

KANGLI CARE
BOLSA DE UROSTOMIA - 1 PEÇA

A bolsa de urostomia KANGLI CARE de uma peça é um sistema único desenvolvido 
com o que há de mais moderno na área. Pronta para uso, sem necessidade de 
esterilização, este modelo, além de opaco, conta com cortina de visualização e com 

garante liberdade ao paciente.
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Acessórios

BENEFÍCIOS 

DIFERENCIAIS VITAMEDICAL

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

DISCRETO • Tecido opaco de cor marrom

FÁCIL LIMPEZA • Camada interna de tecido liso para facilitar a saída
do conteúdo 

EXCELENTE ADERÊNCIA • Barreira protetora flexível e aderente

AMIGÁVEL À PELE • Barreira de hidrocolóide para proteção da pele

TAMANHO AJUSTÁVEL • Modelos recortáveis para completa adaptação 
ao estoma

MODELOS EM TNT • Modelos disponíveis com borda adesiva de TNT 
para maior proteção

DISCRIÇÃO E MAIOR SEGURANÇA • Todos os modelos 
opacos possuem cortina para acompanhamento do estoma

MAIOR RESISTÊNCIA • Dupla camada independente de 
tecido interno e externo

SEM ODORES • O filtro de carvão ativado evita o mau cheiro

FECHAMENTO MAIS SEGURO • Disponíveis com fechamentos 
em clamp, velcro e twisted tie

TAMANHOS INFANTIS • Com impressões de desenhos

Ajustável: 50mm; 60mm; 70mm; 80mm

ANVISA nº 80691910005

KANGLI CARE
BOLSA DE COLOSTOMIA - 1 PEÇA 

A bolsa de colostomia KANGLI CARE de uma peça é um sistema desenvolvido com o 
que há de mais moderno na área. Pronta para uso, sem necessidade de esterilização, 
este modelo, além de opaco, conta com uma cortina, para que o paciente possa 
acompanhar o estoma. Também conta com filtro de carvão ativado que reduz os 
odores e vem em três modelos de fechamento: clamp, velcro e twisted tie. Facilidade 
de uso que garante liberdade ao usuário.

CA
A - 1 PEÇA 
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BOLSA DE COLOSTOMIA - 2 PEÇAS

ANVISA nº 80691910003

KANGLI CARE
Este modelo da bolsa de colostomia KANGLI CARE é ideal para pacientes que usam 
a barreira protetora de duas peças. Além de ser feito de material opaco de cor 
marrom, é bastante aderente e confortável para o usuário. Seu sistema de cortina 
exclusivo, ainda permite que a ostomia seja acompanhada. A bolsa também conta 

fechamento: clamp, velcro e twisted tie.

BENEFÍCIOS 
DISCRETO • Tecido opaco de cor marrom

FÁCIL LIMPEZA • Camada interna de tecido liso para facilitar a saída
do conteúdo 

EXCELENTE ADERÊNCIA

AMIGÁVEL À PELE • Barreira de hidrocolóide para proteção da pele

DIFERENCIAIS VITAMEDICAL
ANEL DE APLICAÇÃO INTEGRADA • Fácil aplicação e retirada 

MAIOR RESISTÊNCIA • Dupla camada independente de tecido 

DISCRIÇÃO E MAIOR SEGURANÇA • Todos os modelos opacos 
possuem cortina para acompanhamento do estoma

SEM ODORES •

FECHAMENTO MAIS SEGURO •

TAMANHOS INFANTIS • Com impressões de desenhos

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

Ajustável: 50mm; 60mm; 70mm; 80mm

Acessórios



ACESSÓRIOS
Nossos acessórios para bolsas de colostomia e urostomia em duas peças são 
práticos, seguros e com os materiais mais resistentes e modernos do mercado. 
Ideal para quem procura qualidade acima de tudo.

COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA BOLSAS DE 2 PEÇAS

BENEFÍCIOS 
AMIGÁVEL À PELE • Barreira de hidrocoloide para proteção da pele

TAMANHO AJUSTÁVEL
adaptação ao estoma

DIVERSOS MODELOS

CLAMP UNIVERSAL

DIFERENCIAIS VITAMEDICAL
ANEL DE APLICAÇÃO INTEGRADA • Fácil aplicação e retirada 

FECHAMENTO MAIS SEGURO •

PLACA GELATINOSA • 

Fechamento clamp

Fechamento twisted tie

Fechamento velcro

Placa protetora de hidrocolóide

12 13
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ANVISA nº 80691910001

CURATIVO FILME TRANSPARENTE SEM 
FENESTRA

KANGLI FILM
O KANGLI FILM sem fenestra é um curativo estéril, adesivo e transparente de 
excelente aderência e de fácil remoção. Ele é indicado para cobertura de curativos 
primários e secundários, pois mantém o leito da ferida úmido. Tudo isso graças 
à sua permeabilidade seletiva, que possibilita trocas gasosas e de vapores, mas 
impede entrada de bactérias e de água. Dessa forma, além de não ser necessária 
sua remoção no banho, favorece a monitoração direta do leito da ferida ou do 
acesso vascular.

BENEFÍCIOS 

DIFERENCIAIS VITAMEDICAL

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

ACOMPANHAMENTO DA LESÃO • A transparência permite o 

EXCELENTE ADERÊNCIA

MAIOR CONTROLE

FÁCIL REMOÇÃO 
retirada

MAIOR SEGURANÇA •

SEGURO PARA A LESÃO 
controle da umidade

MOBILIDADE E DURABILIDADE •

1,5cm X 9cm; 2cm X 9cm; 4cm X 4cm; 6cm X 7cm; 
8cm X 9cm; 8cm X 40cm; 10cm X 10cm; 10cm X 15cm; 
10cm X 20cm; 10cm X 25cm; 10cm X 30cm; 10cmX 
35cm; 10cm X 40cm; 7cm X 10cm; 10cm X 12cm.
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ANVISA nº 80691910002

KANGLI 
FILM
O KANGLI FILM com fenestra é um curativo estéril, adesivo e transparente de 
excelente aderência e de fácil remoção. Sem látex em sua composição, é constituído 
de poliuretano semipermeável. É indicado para cobertura de curativos primários 
e secundários, pois mantém o leito da ferida úmido graças à sua permeabilidade 
seletiva, que possibilita trocas gasosas e de vapores. Impede a entrada de bactérias 

cirúrgico, entre outros. 

CURATIVO FILME
TRANSPARENTE COM FENESTRA

BENEFÍCIOS 

DIFERENCIAIS VITAMEDICAL

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

ACOMPANHAMENTO DA LESÃO • A transparência permite o 

EXCELENTE ADERÊNCIA •

MAIS CONTROLE 

MAIS SEGURANÇA CONTRA INFECÇÕES • Barreira mecânica contra 

FENESTRA EM DIVERSOS TAMANHOS •

FÁCIL REMOÇÃO •

PERMITE A RESPIRAÇÃO DA PELE •

MAIS DURABILIDADE 

4cm X 4cm até 10cm X 40cm.
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ANVISA nº 80691910016

KANGLI 
FILM 
O KANGLI FILM

material  microporoso. Sem látex em sua composição, é constituído de poliuretano 
semipermeável. É indicado para cobertura de curativos primários e secundários, pois 
mantém o leito da ferida úmido graças à sua permeabilidade seletiva, que possibilita 
trocas gasosas e de vapores. Impede a entrada de bactérias e de água. É indicado para 

CURATIVO FILME TRANSPARENTE
COM FENESTRA E FIXADOR

BENEFÍCIOS 

DIFERENCIAIS VITAMEDICAL

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

ACOMPANHAMENTO DA LESÃO • A transparência permite o 

EXCELENTE ADERÊNCIA •

MAIOR CONTROLE •

MAIS SEGURANÇA CONTRA INFECÇÕES • Barreira mecânica contra 

FITA ESTÉRIL DE FIXAÇÃO DE CATETER E DE SONDA • Fitas 

ELÁSTICO PARA A REMOÇÃO SEM DOR OU PERDA

DE TECIDO •

PERMITE A RESPIRAÇÃO DA PELE

MAIS DURABILIDADE 

4cm X 4cm até 10cm X 40cm
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ANVISA nº 80691910009

KANGLI 
FILM ROLO 
O KANGLI FILM Rolo é um curativo não estéril, adesivo e transparente de excelente 
aderência e de fácil remoção. Sem látex em sua composição, é constituído de 

omoceelepadoãçetorparaparapodacidniÉ.leváemrepimesonateruilop
cobertura de curativos secundários, pois mantém o leito da ferida úmido graças à 
sua permeabilidade seletiva, que possibilita trocas gasosas e de vapores, impedindo 
a entrada de bactérias e de água. É indicado para fixação de sondas e de cateter e 
para proteção de pós-cirúrgico, entre outras ações.

CURATIVO FILME
TRANSPARENTE EM ROLO

BENEFÍCIOS 

DIFERENCIAIS VITAMEDICAL

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

EXCELENTE ADERÊNCIA • Camada adesiva que diminui a umidade local, 
viabilizando mais aderência.

HIPOALERGÊNICO • Material livre de látex em sua composição.

VERSATILIDADE • Indicado para fixação não estéril em geral.

MAIOR SEGURANÇA PARA O PACIENTE • Barreira contra líquidos, 
microrganismos e outros agentes externos.

FÁCIL REMOÇÃO • Tecnologia elástica que permite a 
remoção sem dor ou perda de tecido.

NÃO DEIXA RESÍDUO DE COLA NA PELE • Tecnologia que 
não deixa nenhum resíduo de cola na pele após a retirada.

MAIOR SEGURANÇA CONTRA INFECÇÕES • Barreira 
mecânica contra bactérias e agentes externos.

PERMITE A RESPIRAÇÃO DA PELE • Semipermeável.

PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO LOCAL APLICADO •
Transparente após a aplicação.

FÁCIL APLICAÇÃO • Quadriculados com medida de 1cm, 
para facilitar o tamanho do recorte desejado.

5cm X 10m; 10cm X 10m; 15cm X 10m

VO F
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ANVISA nº 80691910010
KANGLI SORB
Os curativos KANGLI SORB reúnem o que há de mais moderno em termos de 
promoção da cicatrização da pele. Criado a partir de algas marinhas marrons com 
íons de cálcio incorporado, eles promovem um ambiente ideal para recuperação, 

oãçartnecnocronemiussoP.ocitílotuaotnemadirbsedeotadusxeedoãçrosbamoc
de sódio, o que reduz o risco de maceração de bordas da lesão. Suas fibras de 
Alginato, além de serem biodegradáveis e não alergênicas, permitem uma remoção 
fácil e sem traumas.

CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E 
SÓDIO PARA ABSORÇÃO DE EXSUDATO

BENEFÍCIOS 

DIFERENCIAIS VITAMEDICAL

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

ACOMPANHAMENTO DA LESÃO • Matéria-prima hipoalergênica

FÁCIL REMOÇÃO • Não agride a pele na retirada

FLEXÍVEL E DOBRÁVEL • O produto pode ser dobrado ou amassado 
para utilização, sem perda das funções

MAIOR COMODIDADE • Disponível em diversos tamanhos

BIODEGRADÁVEL • Totalmente sustentável

CONTROLE DO EXSUDATO • Desenvolvido para controlar o 
exsudato da pele

MAIOR SEGURANÇA • Menor perda das fibras do produto 
durante utilização e retirada

MAIOR ABSORÇÃO • Fibras concentradas e tecido mais 
grosso garatem uma excelente absorção

5cm X 5cm; 6cm X 7cm; 7,5cm X 7,5cm; 10cm X 10cm; 
10cm X 15cm; 10cm X 20cm; 10cm X 25cm; 10cm X 
30cm; 10cm X 35cm; 15cm X 15cm; 15cm X 20cm; 9cm 
X 10cm; 9cm X 15cm; 9cm X 20cm; 9cm X 25cm; 9cm X 
30cm; 9cm X 35cm.

AN
URATIVO DE ALGINA

DIO PARA ABSO
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ANVISA nº 80691910026

KANGLI 
DERM 

CURATIVO HIDROCOLOIDE

BENEFÍCIOS 

DIFERENCIAIS VITAMEDICAL

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

MELHOR ABSORÇÃO • Utilizado para feridas com pouco ou moderado 
exsudato.

ACELERA A CICATRIZAÇÃO • Forma um gel em meio úmido que 
promove o desbridamento autolítico.

DIVERSOS MODELOS E TAMANHOS • Sacral, regular e para articulações.

BARREIRA CONTRA BACTÉRIAS • Formulação para barreira mecânica 
contra entrada de bactérias na ferida.

RESPIRAÇÃO DA PELE • Sua camada semipermeável permite a 
realização da troca gasosa cutânea.

DURABILIDADE • Pode ser aplicado por até sete dias.

SEGURANÇA NA APLICAÇÃO • Bordas seladas permitem 
mais segurança na manipulação e na aplicação.

REMOÇÃO INDOLOR • Tecnologia elástica que permite
a retirada de forma indolor ao esticar o produto.

MANIPULAÇÃO SEGURA • Indicação de fácil visualização 
de como aplicar o produto.

05cm X 05cm; 10cm X 10cm; 15cm X 15cm;
15cm X 18cm (sacral);
20cm X 20cm; 08cm X 05cm (cotovelo)

O KANGLI DERM é um curativo hidrocoloide, elástico e estéril composto de CMC 
(Carboximetilcelulose Sódica), gelatina, pectina e recoberto por uma película semipermeável 
de poliuretano. Forma um gel em meio úmido para promover o desbridamento autolítico, 
acelerando todas as fases do processo de cicatrização de forma indolor.
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ANVISA nº 80691910026

KANGLI 
DERM 

CURATIVO HIDROCOLOIDE
EXTRAFINO

BENEFÍCIOS 

DIFERENCIAIS VITAMEDICAL

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

MELHOR ABSORÇÃO • Utilizado para feridas com pouco ou moderado 
exsudato.

ACELERA A CICATRIZAÇÃO • Forma um gel em meio úmido que 
promove o desbridamento autolítico.

DIVERSOS MODELOS E TAMANHOS • Sacral, regular e para articulações.

BARREIRA CONTRA BACTÉRIAS • Formulação para barreira mecânica 
contra entrada de bactérias na ferida.

RESPIRAÇÃO DA PELE • Sua camada semipermeável permite a 
realização da troca gasosa cutânea.

DURABILIDADE • Pode ser aplicado por até sete dias.

MODELO EXTRAFINO • Com espessura de 0,5mm.

REMOÇÃO INDOLOR • Tecnologia elástica que permite a 
retirada de forma indolor ao esticar o produto.

APLICAÇÃO SEGURA • Indicação de fácil visualização de 
como aplicar o produto

05cm X 05cm; 10cm X 10cm; 15cm X 15cm;
15cm X 18cm (sacral);
20cm X 20cm; 08cm X 05cm (cotovelo)

O KANGLI DERM EXTRAFINO é um curativo hidrocoloide, elástico e estéril composto de CMC 
(Carboximetilcelulose Sódica), gelatina, pectina e recoberto por uma película semipermeável 
de poliuretano. Forma um gel em meio úmido para promover o desbridamento autolítico, 
acelerando todas as fases do processo de cicatrização de forma indolor.
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ANVISA nº 80691910039

SILICARE
TAPE

FITA ADESIVA
100% SILICONE

BENEFÍCIOS

DIFERENCIAIS VITA MEDICAL

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

2,5cm X 1,5m

A SILICARE TAPE é uma �ta hospitalar não estéril feita 100% de silicone adesivo. A cada 5cm de 
marcação, é possível cortar a �ta com as próprias mãos, na área pré-cortada. Tem uma adesividade 
inteligente e de alta tecnologia, sendo indicada para pacientes com pele sensível. Estudos comprovam 
que a exclusiva tecnologia da Silicare Tape também é indicada para o tratamento e prevenção de 
cicatrizes 0 a 30 anos. Podendo ser aplicado à pele assim que houve a retirada dos pontos. Sua 
adesividade totalmente atraumática, diminui o dor e incômodo de cicatrizes recem operadas. Feito com 
100% silicone médico, Silicare Tape possui a patenteada tecnologia micro-pore, que controla a umidade 
presente no tecida da pele. Centralizando essa umidade aonde ela deve permanecer e eliminando os 
excessos. Resultando em uma pele mais mácia com mais rápido rejuvenecimento.

28

HIPOALERGÊNICO • Material 100% silicone, com baixo risco de alergia ou 
irritação cutânea.

INDICADO PARA TODOS OS PACIENTES • O Silicare Tape foi testado e 
aprovado em pacientes de todas as idades e com peles sensíveis.

SEGURO CONTRA BACTÉRIAS • Atua como barreira mecânica contra 
bactérias e agentes externos.

DURABILIDADE • Pode ser retirado e reaplicado sem a perda da adesividade.

ADESIVIDADE INTELIGENTE  • Permite a retirada de forma 
totalmente indolor e sem perda de tecido, mesmo em 
pacientes de pele muito sensível.

RECORTE FÁCIL COM AS MÃOS  • A cada 5cm, existe um 
pré-corte que pode ser facilmente recortado com as mãos.

RESULTADOS RÁPIDOS  • Usuários apresentam melhoras 
visíveis em apenas 08 semanas de tratamento.

CLINICAMENTE TESTADO  • Testes realizados com 30 tipos de 
cicatrizes, com idades entre 5 e 60 anos.
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ANVISA nº 80691910038

7.5cm X 7.5cm; 10cm X 10cm; 12.5cm X 12.5cm; 
15cm X 15cm; 20cm X 20cm

SILICARE
CURATIVO DE SILICONE ADERENTE COM
ESPUMA ABSORVENTE. (CURATIVO PARA
RETIRADA DE EXSUDATO)

BENEFÍCIOS

DIFERENCIAIS VITA MEDICAL

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

O SILICARE é um curativo de espuma tridimensional de poliuretano, revestido por uma 
pelicula adesiva de silicone hipoalergênico e uma película externa semipermeável. É uma 
barreira antibacteriana/ antiviral e hidrofóbica. Absorve e retém e�cazmente todo o 
exsudato oriundo da ferida, promovendo a umidi�cação necessária para o processo de 
cicatrização e a diminuição do odor liberado pela lesão. Aderência segura e e�caz que 
permite trocas suaves sem causar lesão ao tecido, propiciando a realização o menos 
dolorosa possível do procedimento. Pode ser reposicionado sem perder as propriedades 
aderentes.

REMOÇÃO INDOLOR • Minimiza a dor e lesões cutâneas durante a troca da 
cobertura.

HIPOALERGÊNICO • Baixo risco de alergia ou irritação cutânea.

DIVERSOS MODELOS E TAMANHOS • Ajuste seguro para todas as feridas.

BARREIRA ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL • Formulação para barreira 
mecânica contra entrada de microrganismos na ferida.

ABSORÇÃO SEGURA • Absorve e bloqueia o exsudato em sua estrutura, 
garantindo condições ideais de cicatrização.

CAMADA EXTERNA HIDROFÓBICA • Material à prova de água.

SEGURANÇA NA APLICAÇÃO  • Aplicação fácil e asséptica, 
permitindo mais segurança na manipulação, aplicação e retirada.

MELHOR ABSORÇÃO  • Utilizado para feridas com pouco, 
moderado ou intenso exsudato.

REDUÇÃO DE CUSTO  • Mais durabilidade, promovendo aumento 
no tempo de troca do curativo.
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ANVISA nº 80691910042

7.5cm X 7.5cm; 10cm X 10cm; 12.5cm X 12.5cm; 
15cm X 15cm; 20cm X 20cm

SILICARE AG
CURATIVO DE SILICONE ADERENTE COM
ESPUMA ABSORVENTE. (CURATIVO PARA
RETIRADA DE EXSUDATO)

BENEFÍCIOS

DIFERENCIAIS VITA MEDICAL

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

O SILICARE AG é um curativo de espuma tridimensional de poliuretano, revestido por uma 
pelicula adesiva de silicone hipoalergênico e uma película externa semipermeável. É uma 
barreira antibacteriana/ antiviral e hidrofóbica. Absorve e retém e�cazmente todo o 
exsudato oriundo da ferida, promovendo a umidi�cação necessária para o processo de 
cicatrização e a diminuição do odor liberado pela lesão. Aderência segura e e�caz que 
permite trocas suaves sem causar lesão ao tecido, propiciando a realização o menos 
dolorosa possível do procedimento. Pode ser reposicionado sem perder as propriedades 
aderentes.

REMOÇÃO INDOLOR • Minimiza a dor e lesões cutâneas durante a troca da 
cobertura.

HIPOALERGÊNICO • Baixo risco de alergia ou irritação cutânea.

DIVERSOS MODELOS E TAMANHOS • Ajuste seguro para todas as feridas.

BARREIRA ANTIBACTERIANA E ANTIVIRAL • Formulação para barreira 
mecânica contra entrada de microrganismos na ferida.

ABSORÇÃO SEGURA • Absorve e bloqueia o exsudato em sua estrutura, 
garantindo condições ideais de cicatrização.

CAMADA EXTERNA HIDROFÓBICA • Material à prova de água.

SEGURANÇA NA APLICAÇÃO  • Aplicação fácil e asséptica, 
permitindo mais segurança na manipulação, aplicação e retirada.

MELHOR ABSORÇÃO  • Utilizado para feridas com pouco, 
moderado ou intenso exsudato.

AÇÃO ANTIBACTERIANA  • Formulação de espuma impregnada 
com prata para combate às bactérias.
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ANVISA nº 80691910044

SILVERCARE
O SILVERCARE é um curativo estéril, não tecido, composta de partículas de alginato de cálcio 
com íons prata incorporado. Absorção do exsudato da ferida com liberação da prata. Os íons 
de prata tem ação microbiana contra uma ampla variedade de micro-organismos, como: 
Staphylococcus epidermidis (incluindo MRSE) , Staphylococcus aureus, (incluindo MRSA), 
Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis(VRE), Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 
coli e Candida albicans.
Composto por fibras extraídas, através de uma alta tecnologia, de algas marinhas marrons, 
nas quais somente os íons de cálcio são incorporados. Os íons de sódio presente no curativo, 
concentração de 0,118(+-1), correspondem ao já existente nas algas marinhas marrons. 
Concentração de prata: 15±5mg/sqm, com ação efetiva por até 07 dias na ferida.  O material 
de alginato consiste em prata que controla o crescimento bacteriano dentro do curativo.

CURATIVO DE ALGINATO 
DE CÁLCIO E PRATA

BENEFÍCIOS 

DIFERENCIAIS VITAMEDICAL

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

FÁCIL REMOÇÃO - Tecnologia elástica que permite a remoção 
sem dor ou perda de tecido.

FÁCILAPLICAÇÃO-Váriostamanhosparasuamelhorcomodidade

MAIS DURABILIDADE - Matéria-prima de alto padrão, permitindo 
a utilização em areas de movimento

BIODEGRADÁVEL - Benéfico ao meio ambiente

15CM X 15CM; 10 cm *10cm; 2 cm *30cm; 10 
cm *20 cm; 2 cm *40cm e 15 cm *20 cm

TOTALMENTE NÃO ALERGÊNICO • 100% antialérgico 

EXCELENTEADERÊNCIA•Absorçãodepelomenos8vezesopesodocurativo

AÇÃO MICROBIANA • Ação microbiana contra ampla variedade de micro-
organismos
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ANVISA nº 80691910035 10,5cm X 10,5cm; 10cm X 20cm; 

ACTICARE
CURATIVO DE CARVÃO
ATIVADO COM PRATA

BENEFÍCIOS

DIFERENCIAIS VITA MEDICAL

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

ACTICARE AG é um curativo composto de película �lme de PE não adesiva, estéril, com 
�bra de carbono ativado com íon de prata em uma diferenciada concentração e �bra 
absorvente. Com um curativo de feridas altamente absorvente, as bactérias e o exsudado 
da ferida são absorvidos no curativo ao mesmo tempo, o íon de prata é liberado do curativo 
exercendo o efeito antibacteriano.

AÇÃO MICROBIANA • Bactérias são absorvidos ao curativo junto do 
exsudato e íons de prata são liberados com a função antibacteriana.

CONTROLE DE ODOR • Com a absorção das bactérias, o odor que a ferida 
possa estar produzindo é controlada.

NÃO ADESIVO

ABSORÇÃO DE EXSUDATO

AÇÃO ANTIBACTERIANA DIFERENCIADA  • Eficácia comprovada na 
eliminação bacteriana.e retirada.

PATENTE EXCLUSIVA  • Garante o melhor produto e resultado.
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ANVISA nº 80691910040

10cm X 10cm; 15cm X 15cm; 20cm X 20cm; 
14cm X23cm; 10cm X 20cm

SILVERSOFT
CURATIVO DE ESPUMA
COM ÍONS DE PRATA

BENEFÍCIOS

DIFERENCIAIS VITA MEDICAL

TAMANHOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

O SILVERSOFT é uma espuma de PU(poliuretano) impregnada com íons de prata, estéril, 
composto de película adesiva e transparente PU(poliuretano).. Com o curativo de feridas 
altamente absorvente, as bactérias e o exsudado da ferida são absorvidos no curativo ao 
mesmo tempo que o íon de prata pode ser liberado do curativo para atingir efeito 
antibacteriano. A estrutura porosa da espuma de Poliuretano auxilia na absorção do 
exsudato. Com a absorção do exsudato é formado um gel, que auxilia na formação do 
tecido de granulação e na epitelização. A concentração dos íons de prata no curativo é de 
15±5mg/m2 (3000~8000ppm)

IMPERMEÁVEL A BACTÉRIAS EXTERNAS

HIPOALERGÊNICO • Material livre de látex em sua composição super macia.

AÇÃO MICROBIANA • Bactérias são absorvidas ao curativo junto do 
exsudato e íons de prata são liberados com a função antibacteriana.

ESPUMA NÃO ADERENTE • Espuma protege a pele enquanto atua na ferida. 
Macio, elástico e confortável, diminui a pressão da ferida.

AÇÃO ANTIBACTERIANA

NÃO ADESIVO

EXCELENTE EVAPORAÇÃO DO EXSUDATO (MVTR)

ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO

ESPUMA HIPOALÉRGICA C/ ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO
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ANVISA nº 80691910037

UniversalFORYOU
MÁSCARA FACIAL

INDICAÇÃO DE USO

TAMANHO

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br

A formulação de alta tecnologia da máscara facial FORYOU realiza hidratação profunda da 
sua pele, retirando impurezas e deixando-a renovada, radiante e mais suavizante as marcas 
da idade.
  .  Produto natural proveniente de algas marinhas.
  .  Rejuvenescimento da pele. 
  .  Hidratação profunda com retirada das impurezas dos poros do dia a dia.
  .  Recupera a pele em casos de dano por calor excessivo. Como Sol, tratamento de laser.
  .  Indicado para todas as idades e tipos de pele.
  .  Tamanho universal.

Indicado para ações que causam lesões superficiais na pele, tais como: 
procedimentos estéticos, impurezas no ar, sol e maquiagem, entre outros. 
Indicado para todos os tipos de tonalidade e pele de pessoas de todas as idades.

MODO DE APLICAÇÃO
A FORYOU é extremamente simples de aplicar:

a) Com ajuda do borrifador ou com a mão, umedeça por completo o seu 
rosto.

b) aplique a FORYOU na pele.

c) Novamente com o borrifador ou com a mão, molhe a parte externa da 
FORYOU e vá esticando-a na pele até sentir que a mesma está totalmente 
aplicada e sem bolhas de ar.

d) Pronto! Deixe fazendo efeito por apenas 20 minutinhos. Enquanto isso, 
voce pode fazer qualquer outra coisa. Ao final dos 20 minutos, basta retirar 
a FORYOU, enxaguar e secar o rosto! Aplique por 2 a 3 vezes por semana!
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ANVISA nº 80691910043

30g e 85gCAREGEL
HIDROGEL PARA TRATAMENTO DE FERIDAS

INDICADO PARA

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE www.vitamedical.com.br
Composto por água purificada, carboximetilcelulose sódica-CMC, glicerina, estabilizante, 
cloreto de sódio e outros importantes componentes para o perfeito processo de 
cicatrização.
O Caregel promove o ambiente úmido ideal para a cicatrização através da hidratação da 
ferida, conduzindo ao desbridamento autolítico e/ou mecânico. Auxilia na cicatrização, 
desde feridas comuns, até na prevenção e tratamento das escaras de Graus I, II e III. É um 
curativo primário, absorvente, estéril, transparente e viscoso.

Feridas secas, escorridas ou necróticas;

Queimaduras na pele;

Feridas crônicas e agudas;

Dermoabrasões;

Entre outras.

DIFERENCIAIS VITA MEDICAL

NÃO ARDE! Tenha mais segurança e tranquilidade ao aplicar;

Ajuda no desbridamento autolítico;

Ajuda no desbridamento autolítico e mecânico;

Hidratação do tecido.
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ANVISA nº 80691910036 
10cmx10cm; 10cmx20cm

ACTICARE AG
CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL

BENEFÍCIOS

MAIS INFORMAÇÕES NO SITE:

TAMANHO:

www.vitamedical.com.br

ACTICARE AG é uma cobertura não adesiva, estéril, composto de carvão ativado impregnado 
com prata que pode ser recortável para uma aplicação mais eficiente e completa da melhor 
forma necessária que se adapte a lesão.
Permite a absorção do exsudato ao mesmo tempo os íons de prata são liberados do curativo 
exercendo o efeito antibacteriano.

AÇÃO BACTERICIDA: Bactérias são absorvidos ao curativo junto do 
exsudato e íons de prata são liberados com a função antibacteriana. 

DIFERENCIAIS VITA MEDICAL
AÇÃO BACTERICIDA DIFERENCIADA: Eficácia comprovada muito 
mais eficaz na eliminação bacteriana.

CONTROLE DE ODOR: absorve os gases voláteis que causam o mau cheiro.

NÃO ADESIVO

ABSORÇÃO DE EXSUDATO

RECORTÁVEL: Garante o melhor aproveitamento do produto. 
Recorte e aplique de forma mais eficiente para adaptação ao 
leito da ferida.

EPITELIZAÇÃO DA FERIDA: Atua como isolante térmico 
assegurando a manutenção da temperatura correta para o 
estímulo da epitelização.

ACTICARE AG
CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL
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ESPARADRAPO 
BE SAFE

FITA MICROPOROSA
BE SAFE

FITA TRANSPARENTE
BE SAFE

Confeccionado em tecido 100% algodão, 
impregnado com pasta de oxido de zinco. Produto 
impermeável, isento de latex, hipoalergenico.
Pode ser recortado com a própria mão em 
ambas as direções.

Confeccionado em rayion tecido não tecido 
microporoso 
Permite a respiração da pele e são indicadas para 
pele sensível

Confeccionado em polietileno.
Além de serem indicadas para pele 
sensível, são transparentes para 
permitir melhor visualização da pele. 

A c e s s e
w w w . v i t a m e d i c a l . c o m . b r 

e  s a i b a  m a i s  s o b r e  n o s s o  p r o d u t o s

Anvisa  80691910020 

Anvisa  80691910021

Anvisa  80691910019
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ATENDIMENTO
AO CLIENTE:

61 32258512

Confiança para todos
os momentos

61 9 9809-5583


