
 

 

Microdacyn60® Wound Care 

Indicações de utilização: O Microdacyn60® Wound Care é uma solução eletrolisada destinada a ser utilizada no 

desbridamento e hidratação de feridas, úlceras, cortes, abrasões e queimaduras graves, incluindo as localizadas em 

qualquer cavidade do corpo humano, como as cavidades orais, nasais ou dos ouvidos. O hipoclorito de sódio e o 

ácido hipocloroso são substâncias auxiliares que podem ter um efeito antimicrobiano local. Através da redução da 

carga microbiana e ajudando a criar um ambiente húmido, o Microdacyn60® Wound Care permite que o corpo realize 

o seu próprio processo curativo. O Microdacyn60® Wound Care pode ser amplamente aplicado no tratamento de 

uma ferida abrangente. 

Manuseamento: O Microdacyn60® Wound Care é biocompatível nas situações em que está indicado, não irritante 

para a pele humana, olhos ou garganta e não se trata de um agente de sensibilidade cutânea. Não são necessárias 

precauções de manuseamento especiais. 

Armazenamento: O Microdacyn60® Wound Care deve ser armazenado no respetivo recipiente selado original. 

Armazenar à temperatura ambiente e não permitir que o produto congele. O produto é não inflamável. Após a 

utilização, o produto deve ser novamente fechado antes de armazenado. 

Estabilidade: Até ser aberto, a estabilidade e esterilidade do Microdacyn60® Wound Care são asseguradas até à data 

de validade (consulte o frasco para saber o ano e mês do final da validade” AAAAMM”). Quando abrir o produto, 

anote a data no frasco na secção “Date opened” (Data de abertura). A estabilidade e esterilidade da solução não 

utilizada são garantidas até 60 dias após a abertura. 

Instruções de utilização:  O Microdacyn60® Wound Care está pronto a ser utilizado sempre que seja necessário. 

Aplicar Microdacyn60® Wound Care diretamente na área afetada. Utilizar o Microdacyn60® Wound Care em cada 

mudança de penso da ferida. 

Tratamento: Limpar e secar a área por absorção. Aplicar uma camada fina de Microdacyn60® Wound Care na área 

afetada e na zona imediatamente circundante. Utilizar uma ou duas vezes por dia. Cobrir com uma ligadura se 

necessário. 

Advertências e aspetos a salientar:  

• Se o selo estiver adulterado ou rompido, não utilizar 

• Apenas para uso externo. Não se destina a ser injetado ou consumido. 

• Não utilizar se existir hipersensibilidade aos ingredientes do produto. 

• Não utilizar o Microdacyn60® Wound Care em combinação com outros produtos tópicos sem 

aconselhamento de um profissional de saúde. 

• Em caso de feridas profundas ou graves, ou se existirem quaisquer outros motivos de preocupação 

relacionados com o tratamento, consulte um profissional de saúde. 

• Caso se verifiquem sinais de infeção (aumento da dor, hemorragia, pus) ou se a ferida não mostrar sinais de 

cicatrização, consulte um profissional de saúde. 

• Reportar quaisquer reações adversas a um profissional de saúde. 

• Para além da utilização do Microdacyn60® Wound Care, podem ser necessários antibióticos sistémicos e/ou 

locais em determinados casos. 

• Manter for do alcance das crianças. 

Eliminação: O Microdacyn60® Wound Care não é toxico e é seguro para o ambiente. Não são considerados cuidados 

de eliminação especiais. 

Estabilidade do produto: A estabilidade é uma função dos conservantes inerentes ao produto. 

Ingredientes: Água eletrolisada (H₂O); cloreto de sódio (NaCl); substâncias auxiliares; Hipoclorito de sódio (NaOCI); 

ácido hipocloroso (HOCl). 



 

 

Microdacyn60® Hydrogel 

Indicações de utilização: O Microdacyn60® Hydrogel é um hidrogel eletrolisado destinado a ser utilizado no 

desbridamento e hidratação de feridas, úlceras, cortes, abrasões e queimaduras graves, incluindo as localizadas em 

qualquer cavidade do corpo humano, como as cavidades orais, nasais ou dos ouvidos. O hipoclorito de sódio e o 

ácido hipocloroso são substâncias auxiliares que podem ter um efeito antimicrobiano local. Através da redução da 

carga microbiana e ajudando a criar um ambiente húmido, o Microdacyn® Hydrogel permite que o corpo realize o 

seu próprio processo curativo. O Microdacyn60® Hydrogel pode ser amplamente aplicado no tratamento de uma 

ferida abrangente. 

Manuseamento: O Microdacyn60® Hydrogel é biocompatível nas situações em que está indicado, não irritante para 

a pele humana, olhos ou garganta e não se trata de um agente de sensibilidade cutânea. Não são necessárias 

precauções de manuseamento especiais. 

Armazenamento: O Microdacyn60® Hydrogel deve ser armazenado no respetivo recipiente selado original. 

Armazenar à temperatura ambiente e não permitir que o produto congele. O produto é não inflamável. Após a 

utilização, o produto deve ser novamente fechado antes de armazenado. 

Estabilidade: Até ser aberto, a estabilidade e esterilidade do Microdacyn60® Hydrogel são asseguradas até à data de 

validade (consulte o frasco para saber o ano e mês do final da validade” AAAAMM”). Quando abrir o produto, anote 

a data no frasco na secção “Date opened” (Data de abertura). A estabilidade e esterilidade da solução não utilizada 

são garantidas até 60 dias após a abertura. 

Instruções de utilização:  O Microdacyn60® Hydrogel está pronto a ser utilizado sempre que seja necessário. Aplicar 

Microdacyn60® Hydrogel diretamente na área afetada. Utilizar o Microdacyn60® Hydrogel em cada mudança de 

penso da ferida. 

Tratamento: Limpar e secar a área por absorção. Aplicar uma camada fina de Microdacyn60® Hydrogel na área 

afetada e na zona imediatamente circundante. Utilizar uma ou duas vezes por dia. Cobrir com uma ligadura se 

necessário. 

Advertências e aspetos a salientar:  

• Se o selo estiver adulterado ou rompido, não utilizar 

• Apenas para uso externo. Não se destina a ser injetado ou consumido. 

• Não utilizar se existir hipersensibilidade aos ingredientes do produto. 

• Não utilizar o Microdacyn60® Hydrogel em combinação com outros produtos tópicos sem aconselhamento 

de um profissional de saúde. 

• Em caso de feridas profundas ou graves, ou se existirem quaisquer outros motivos de preocupação 

relacionados com o tratamento, consulte um profissional de saúde. 

• Caso se verifiquem sinais de infeção (aumento da dor, hemorragia, pus) ou se a ferida não mostrar sinais de 

cicatrização, consulte um profissional de saúde. 

• Reportar quaisquer reações adversas a um profissional de saúde. 

• Para além da utilização do Microdacyn60® Hydrogel, podem ser necessários antibióticos sistémicos e/ou 

locais em determinados casos. 

• Manter for do alcance das crianças. 

Eliminação: O Microdacyn60® Hydrogel não é toxico e é seguro para o ambiente. Não são considerados cuidados de 

eliminação especiais. 

Estabilidade do produto: A estabilidade é uma função dos conservantes inerentes ao produto. 

Ingredientes: Água eletrolisada (H₂O); cloreto de sódio (NaCl); fluorsilicato de sódio e magnésio; fosfato de sódio; 

substâncias auxiliares; Hipoclorito de sódio (NaOCI); ácido hipocloroso (HOCl). 


