ALTERAÇÕES CUTÂNEAS
ASSOCIADAS AO USO DE EPIs.
COMO PROTEGER A PELE.
Como proteger a pele1
> vigiar as características da pele
e a sua integridade:
• cor
• lubrificação e humidade
• edema
• firmeza e elasticidade
• temperatura
• sinais de irritação, atrito
e descamação

MEDIDAS A ADOTAR1,2
> aplicação de cremes
recomendados:2
• creme de barreira com dimeticone/
petrolato/óxido de zinco/mel
• creme de película polimérica
transparente (base de terpolímero
acrilato)
• creme misto: dimeticone + polímero
de acrilato
> uso de material
de interface:1,3
• aplicar nas zonas de
pressão - nariz, malar, orelhas
• aplicar espuma fina com silicone
(preferencialmente), em alternativa:
filmes e hidrocoloides (oclusivos,
não permitem controlar humidade
e temperatura)
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Como prevenir as lesões1

• usar o EPI recomendado com
a forma e tamanho adaptado
individualmente
• verificar a boa adaptação sem
exercer pressão exagerada
• retirar o EPI logo que
recomendável
• manter a pele limpa e seca nas
zonas de contacto com o EPI.

ROTINA DE APLICAÇÃO3
• lavar a pele com água,
produto pH neutro ou
toalhetes com dimeticone a 3%
• secar sem fricção
• 1h antes do uso do EPI aplicar creme
recomendado
• no momento da utilização de EPI
aplicar suavemente material de
interface
• colocar o EPI sobre o material
• após remoção do EPI lavar a pele e
aplicar de novo creme recomendado.
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