
 

 

SENSI-CARE STING FREE ADHESIVE RELEASER 

O QUE É? 
O Sensi-Care é um removedor de adesivos que não arde. Aliás, o faz de forma rápida                
e quase sempre (a depender da força de fixação do curativo/esparadrapo) sem            
deixar marcas. O spray ajuda ainda na limpeza dos resíduos das bandagens. 

  
COMO FUNCIONA? 
O Sensi-Care é um spray composto 100% de um tipo avançado de silicone,             
misturado apenas com gás propulsor para a ação aerossol. Esta tecnologia, da            
empresa ConvaTec, não leva álcool na fórmula (logo não causa ressecamento e não             
arde), é antialérgico e livre de conservantes. 
  
AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB 
São várias as vantagens para as nossas borboletinhas. Sabendo que elas têm a pele              
frágil, o Sensi-Care é útil pois não arde e previne lesões provocadas por adesivos.              
Alguns pacientes também reportaram que o Sensi-Care pode ajudar na retirada de            
curativos que grudaram na ferida. 
  
COMO UTILIZAR? 

1. Para retirar um adesivo, borrife o Sensi-Care ao redor da borda e espere             
alguns segundos; 

2. Puxe delicadamente o adesivo e, se necessário, aplique mais produto entre           
o adesivo e a pele para soltar com maior facilidade; 

3. Se o lugar de acesso para o spray for difícil, você pode borrifar um pouco na tampinha do produto                   
e despejar o líquido no local desejado; 

4. O produto seca em alguns segundos. Depois de seco, ele não afetará a cola de outras bandagens; 
5. O Sensi-Care pode ser borrifado com o spray de cabeça para baixo, mas isso diminuirá a                

durabilidade do produto. 
 

IMPORTANTE! 
A retirada de curativos deve ser feita durante o banho porque a água facilita o desprendimento dos                 
curativos das feridas.  
 
DICA SOS EB KIDS 
No caso de alguma internação hospitalar, tenha sempre o seu spray Sensi-Care à mão. Ele será muito útil                  
para prevenir os machucados provenientes de esparadrapos e outros tipos de materiais adesivos muito              
usados durante o período de internação. 
  
 

Dúvidas? Não deixe de falar conosco! 

* Texto produzido em livre adaptação das informações obtidas no site do fabricante, com recomendações de uso da 
nossa conselheira em EB, Anna Carolina Rocha, relações públicas da APPEB. 
* Todos os direitos reservados para SOS EB Kids. Proibida a reprodução completa ou parcial sem autorização prévia. 
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