
Quando associado com o Vivano, o Atrauman Ag deve ser aplicado 
diretamente no leito da ferida.

Tempo de troca
Pode permanecer no leito da ferida por até 7 dias.

Contra Indicação 
Não deverá ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade a um 
dos seus componentes.

Precauções
O tratamento com Atrauman Ag não substitui a terapia com 
antibióticos, quando necessária, sendo importante haver a 
avaliação sobre as condições da ferida e as causas da infecção.
Para não reduzir a eficácia do Atrauman Ag, não utilizar em conjunto 
com pomadas ou parafina. O Atrauman Ag não deve ser usado em 
combinação com preparações que contenham iodo.

Armazenagem e transporte
Armazenar em posição horizontal em local seco e com uma 
temperatura inferior a 30ºC. 
Produto estéril até que seja aberto, não utilizar caso a embalagem 
esteja violada. 
Não reesterilizar. 
O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores.

Esterilização: Radiação
Validade: 5 anos 
Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha
Registro ANVISA: 80170310016

Descrição
Atrauman Ag é uma cobertura não aderente revestida em prata 
metálica, que possui ação antimicrobiana e está impregnada com 
uma substância neutra à base de  triglicerídeos de cadeira média.
Composta por material fino, macio e maleável, que garante um bom 
contato com o leito da ferida e impede que a cobertura faça 
aderência à ferida e consequentemente sua remoção é 
atraumática.

Mecanismo de Ação
As bactérias são destruídas na superfície da cobertura devido aos 
íons de prata que se formam no ambiente úmido. O Atrauman Ag é 
eficaz contra bactérias gram-negativas (por exemplo, Klebsiella 
pneumoniae) bem como bactérias gram-positivas (por exemplo, 
Staphylococcus aureus incluindo as cepas MRSA).
A substância neutra protege as bordas da ferida e previne a 
maceração, sem deixar resíduos durante as trocas. Atrauman Ag 
não provoca descoloração no leito da ferida.

Composição
Filamentos de poliamida, prata metálica. 
A substância contém (em conformidade com a denominação INCI): 
Capry l i c /Capr i c /S tea r i c  Tr ig l yce r ide ;  B is -d ig l yce ry l -
polyacyladipate-2 e Macrogol 2000.

Indicação 
O Atrauman Ag é indicado para o uso complementar no tratamento 
de feridas infectadas ou com colonização crítica e também indicado 
como tratamento profilático em infecção de feridas. 
O Atrauman Ag é indicado para o tratamento de feridas agudas e 
crônicas, podendo ser associado com a Terapia de Feridas por 
Pressão Negativa Vivano.

Instruções de uso
Retirar o Atrauman Ag da embalagem com ambas as películas de 
proteção. Remover a película de um dos lados, aplicar esse mesmo 
lado sobre a ferida e em seguida remover a outra película. Para 
absorver o exsudato da ferida, deverá utilizar um curativo 
absorvente estéril por cima do Atrauman Ag.

Tamanho do
Curativo

10 x 10 cm
10 x 20 cm

Quantidade
por caixa

10
10

ATRAUMAN AG

HARTMANN
Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP
Telefone: (11) 3168-0226
comercial@hartmannbr.info - hartmann.info/pt-BR

Código

499573
499575-6


	Página 1

