
 

 

URGOTUL 

O QUE É?  
O UrgoTul é um curativo primário, feito de 
uma malha de poliéster com uma 
tecnologia cicatrizante chamada de TLC 
(Tecnologia Lípido-Colóide).  
 
COMO FUNCIONA?  
Em contato com a lesão, a malha 
cicatrizante TLC cria um gel, que promove 
um ambiente úmido e estimula células 
responsáveis pela cicatrização. 
  
AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB  

1. Se adapta bem àquelas feridas em locais de difícil acesso; 
2. Deve ser recortado para melhor adaptação nas lesões e melhor aproveitamento; 
3. Não gruda na ferida úmida e, portanto, não causa trauma durante a retirada, diminuindo muito o 

risco de novas lesões e a dor durante as trocas de curativos;  
4. Estimula o desenvolvimento de fibroblastos, que são um dos principais responsáveis pelo processo 

de cicatrização das feridas; 
5. Mantém a umidade na região da ferida, condição fundamental para a cicatrização; 
6. Auxilia na cicatrização das feridas que demoram a se fechar. 

 
COMO UTILIZAR?  

1. Limpe cuidadosa e suavemente a ferida e seque a pele ao redor; 
2. Após a limpeza, não coloque nenhum produto na ferida porque o curativo precisa estar em 

contato direto para que a malha cicatrizante funcione corretamente; 
3. Observe o tamanho da ferida e, caso necessário, recorte o curativo com uma sobra de um pouco 

mais de 1 dedo para que ele possa aderir à pele íntegra ao redor da ferida; 
4. Remova as películas de proteção transparentes do curativo; 
5. Aplique com calma sobre a ferida, sem esticar. Não importa o lado, os dois lados do UrgoTul 

aderem à ferida; 
6. Cubra o UrgoTul com outro curativo que possa absorver a secreção; 
7. Caso necessário, utilize faixas, redes ou malhas tubulares para a segurar no local; 
8. Após retirar,  não reutilizar .  

 
IMPORTANTE! 
Pelo seu alto custo, indicamos usar o UrgoTul apenas nas feridas teimosas, que estão com dificuldade de 
cicatrização (quando a ferida não está diminuindo de tamanho). E não se esqueça, para que a malha 
cicatrizante funcione, ela precisa estar em contato direto com a lesão, então não passe nenhuma pomada 
entre a lesão e o curativo!  
 

Dúvidas? Não deixe de falar conosco! 
 
* Texto produzido em livre adaptação das informações obtidas no site do fabricante, com recomendações de uso da 
Debra Brasil e da nossa conselheira em EB, Anna Carolina Rocha. 
* Todos os direitos reservados para SOS EB Kids. Proibida a reprodução completa ou parcial sem autorização prévia. 
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