
Actolind® w Solution e Gel são produtos para limpeza, lavagem, hidratação, cuidado e a proteção de 
feridas agudas, crônicas e infectadas e queimaduras de primeiro e segundo grau

Actolind® w Solution / Gel Actolind® w Solution / Gel

Acelera a cicatrização de feridas e queimaduras
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ACTO GmbH & ACTOLIND GmbH
Schulstrasse 8 • 31613 Wietzen-Holte / Germany
Tel: +49 (0) 5022 9801-0 • Fax: +49 (0) 5022 9801-37
Braunschweig Office 
Büchnerstrasse 11 • 38118 Braunschweig / Germany
Bayern Branch
Balthasar - Neumann Str. 4 / 97204 Höchberg / Germany
www.actogmbh.com • info@actogmbh.com
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itemNº do Unidades por pacote PZN*Unidade de apresentação

Actolind® w Solution

10x5 ml
5x10 ml

50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml

1000 ml

06.6703.05
06.6703.10
06.6703.50
06.6703.100
06.6703.250
06.6703.350
06.6703.500
06.6703.1

100
50

100
81
49
30
30
10

Monodose Strip
Monodose Strip
Bottle with spray cap
Bottle with spray cap
Bottle with spray cap
Bottle
Bottle
Bottle
Bottle

16889754
16684727
10985385
10985391
10985416
16684733
10985422
10985439

Polihexanida Poloxamer

Para limpeza, lavagem, hidratação, cuidado e proteção de feridas agudas,
crônicas e infectadas e queimaduras de primeiro e segundo grau

Actolind® Hydrocolloid
Foam
Penso de espuma altamente
absorvente com suporte 
hidrocoloide

Actolind® Foam 
Adhesive / Non Adhesive 
Ligadura de espuma altamente
absorvente com borda adesiva

Actolind® Wound Pad 
Adhesive / Transparent 
Curativo altamente absorvente

Actolind® Hydrocolloid
Almofada adesiva
hidrocoloide, absorvente
e impermeável

Apoiamos você em todas as etapas do tratamento de feridas
Graças aos modernos pensos para feridas e toda a experiência que adquirimos na cicatrização de feridas,
somos capazes de oferecer soluções holísticas extraordinárias na cicatrização de feridas.

itemNº do Unidades por pacote PZN*Unidade de apresentação

Actolind® w Gel

10x5 ml strip
5x10 ml strip

10 mL
30 mL
50 mL

100 mL

06.6803.05 M
06.6803.10 M
06.6803.10
06.6803.30
06.6803.50
06.6803.100

100
50

420
140
120
100

Frasco de spray pequeno
Frasco de spray pequenot
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco

16889777
16889783
15577538
15577544
10985445
15577550

Pharma
Cosmetic
Disinfection
Wound Care
Food Supplement

Pharma
Cosmetic
Disinfection
Wound Care
Food Supplement

Efeito antimicrobianoLimpeza Umidificação Proteção 



Gentil
Alta biocompatibilidade
• Não inibe a granulação ou 
   epitelização
• Alta compatibilidade com tecidos
• Adequado para tratamento de 
   longo prazo
• Bem tolerado por pacientes 
   alérgicos e diabéticos

Amigável ao paciente
Trocas de curativos convenientes e indolores
• Suaviza materiais de curativos secos e 
   embutidos que aderem à ferida
• Forma uma barreira entre a superfície da ferida e o curativo
• Preenche o espaço entre a superfície da ferida e o curativo
• Minimiza a aderência de curativos à superfície da ferida
• Permite a troca atraumática de materiais de curativo

Protetora
Proporciona limpeza e proteção antimicrobiana
• Previne a colonização de patógenos
• Previne possíveis reinfecções
• Previne a formação de biofilmes
• Altamente eficaz contra organismos multirresistentes
   (MRSA, VRE) e patógenos fúngicos (C. albicans)

Cura
Proporciona hidratação e cuidado.
• Mantém a superfície da ferida limpa e úmida
• Aumenta a eficácia do curativo.
• Previne a adesão de microrganismos
• Acelera a cicatrização de feridas e queimaduras

Apoio, suporte
Cuidado eficiente de feridas através do 
efeito sinérgico de Poloxamer e 
Polihexanida (PHMB)

Testado
dermatologicamente
Nem irritante nem doloroso
• Compatível com a membrana mucosa
• Não causa sensibilização

Efetivo
Limpa feridas e a área circundante
• Remove efetivamente contaminantes, crostas, tecido necrótico e camadas de
   biofilme das feridas, diminuindo a tensão superficial
• Forma uma fina camada de película protetora na área aplicada
• Fornece hidratação contínua e proteção contra infecções
• Minimiza o crescimento de microrganismos no
   espaço entre a ferida e o curativo

Produtos para limpar, lavar, umedecer, cuidar e proteger
feridas agudas, crônicas, infectadas e queimaduras de 
primeiro e segundo grau

Actolind® w Solution / Gel

Comptível
com todo o material de

bandagem moderno

O parceiro ideal para
apoiar a cicatrização de 
feridas simples e sem dor

Klasse III Medizinprodukt
Dispositivo Médico Classe III

Indicações

• Feridas agudas infectadas e não infectadas
• Feridas crônicas infectadas e não infectadas
• Feridas térmicas ou químicas infectadas ou não infectadas 
   (por exemplo, queimaduras de primeiro e segundo grau, 
   queimaduras químicas etc.)
• Lesões por choque elétrico
• Lesões por radiação
• Pontos de entrada do cateter urológico
• Cuidados com a pele periestomal, fístulas e abscessos
• Forma uma barreira entre a ferida e o curativo e evita que 
   seque e grude

Características do produto e 
recomendações de uso

• Actolind® w Solution deve ser usado para limpeza e irrigação 
   antes de cada tratamento.
• Ataduras, compressas etc., como Aclind® Sterile Gaze 
   Compress embebidas em Actolind® w Solution, podem ser 
   usadas para limpeza de feridas
• Para a limpeza ideal de uma ferida tecidual profunda e intensa
   mente necrótica, recomenda-se manter a ferida úmida por pelo 
   menos 10-15 minutos com ajuda de uma compressa totalmente 
   umedecida.
• Actolind® w Solution pode ser usado em combinação com 
   Actolind® w Gel
• Actolind® w Solution limpa suavemente a superfície da ferida, 
   enquanto Actolind® w Gel protege a superfície da ferida e 
   fornece umidade.
• Actolind® w Gel forma uma película protetora entre a superfície 
   da ferida e o curativo, evitando mecanicamente que microrganis
   mos patogênicos grudem na superfície da ferida
• Actolind® w Solution facilita a remoção de biofilme enquanto 
   Actolind® w Gel previne a formação de biofilme
• Actolind® w Gel protege a ferida de influências externas 
   formando uma fina camada protetora na superfície da ferida. O 
   espaço entre a superfície da ferida e o curativo é preenchido, 
   aumentando assim a eficácia da almofada da ferida e evitando 
   que o material de curativo grude com a ferida.


