
 

FICHA TÉCNICA 
 
NOME COMERCIAL  

 
ACTISORB*Plus 25 Cobertura de carvão ativado com prata 
 
REFERÊNCIA DO FABRICANTE E APRESENTAÇÃO  

 
MAP065 ACTISORB* Plus 25 6,5 x 9,5 cm. C/10 Un. 
MAP105 ACTISORB* Plus 25 10,5 x 10,5 cm. C/10 Un.  
MAP190 ACTISORB* Plus 25 19 x 10,5 cm. C/10 Un.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
A. Descrição:  
 
O ACTISORB* Plus 25  é um curativo bactericida composto por uma malha de puro carvão ativado 
impregnado com prata metálica, envolvido por uma malha de fibras de nylon termo seladas, de não 
tecido.  
A utilização deste curativo contribui para um amplo número de benefícios:  
 
1. Reduz num curto espaço de tempo e de forma segura e eficaz, o número de bactérias e 
microrganismos da ferida, sendo o produto ideal tanto para prevenção como para o tratamento 
local da infecção.  
 
2. A Prata metálica exerce a sua ação dentro da estrutura do Carvão Ativado, pelo que nunca entra 
em contato com a ferida, evitando citotoxicidade e efeitos adversos; razão única por que este 
curativo está recomendado para a limpeza da ferida e prevenção da infecção, independentemente 
da duração do tratamento.  
 
3. Favorece a drenagem da ferida estimulando o processo de limpeza e cicatrização.  
 
4. Aprisiona as endotoxinas bacterianas, reduz o volume de exsudado da ferida e o odor 
desagradável.  
  
B. Material / Composição:  
 

 
 



 

1. Malha de carvão ativado impregnada em prata metálica (25 μg/cm
2

).  
 
2. Revestimento de fibras de nylon termo seladas de não tecido.  
 
ACTISORB* Plus 25 não contém látex na sua composição.  
 
 
C. Mecanismo de ação: 
  
O curativo bactericida ACTISORB* Plus 25 tem um triplo mecanismo de ação:  
 
1. A malha de fibras de nylon de não tecido favorece por capilaridade a drenagem da ferida, 
favorecendo assim a revascularização e descontaminação, mobilizando as bactérias até ao interior 
do curativo. Esta manga também evitará a fuga de partículas de Carvão Ativado ou Prata para o leito 
da ferida, proporcionando um mecanismo de ação físico, e exercendo a ação química e bactericida 
no interior da sua estrutura (carvão + prata).  
 
2. O carvão ativado exerce uma ação de limpeza e descontaminação ao adsorver e reter na sua 
estrutura os microrganismos, as endotoxinas bacterianas e os detritos metabólicos, favorecendo a 
atuação bactericida da prata neste ambiente, contribuindo para a evolução positiva da ferida e a 
redução da carga bacteriana. 
 
3. A prata metálica exerce a ação bactericida sobre bactérias e outros microrganismos no interior da 
malha de carvão ativado, sem ser libertada para a ferida, evitando assim os riscos de citotoxicidade e 
efeitos adversos.  
 
 
Pelo seu mecanismo de ação único, o ACTISORB* Plus 25 demonstrou clinicamente ser altamente 
eficaz na redução da carga bacteriana das feridas, sendo o curativo ideal tanto para a rotina de 
limpeza juntamente com o desbridamento, como para o tratamento local da infecção ou sua 
prevenção em casos de risco elevado. 
A ação bactericida conjunta da malha de carvão ativado e a prata metálica proporciona também ao 
curativo um rápido efeito desodorizante.  
ACTISORB* Plus 25 não libera prata nem partículas de curativo para o leito da ferida, motivo pelo 
qual não mancha o leito nem a área perilesional. Não existem riscos de efeitos secundários ou 
criação de resistências, como pode ocorrer quando se utilizam antibióticos ou outros produtos de 
aplicação tópica.  
 
INDICAÇÕES  
 
O curativo bactericida ACTISORB* Plus 25 é adequado como primeiro passo terapêutico no 
tratamento local de todo tipo de feridas crônicas ou que cicatrizam por segunda ou terceira 
intenção, entre as quais: úlceras de pressão, úlceras venosas, úlceras do pé diabético, áreas 
doadoras, feridas traumáticas, cirúrgicas ou pós-cirúrgicas.  
 
Está também indicado para carcinomas fúngicos e todas as lesões ulceradas em que pode ocorrer 
contaminação bacteriana, infecção ou odor. 
 
Os resultados dos diversos estudos clínicos realizados com ACTISORB* Plus 25 evidenciam e 
recomendam a sua utilização tanto para a limpeza e redução da carga bacteriana, como para o 



 

tratamento local da infecção nas feridas antes citadas, reduzindo consideravelmente assim os custos 
e riscos derivados da comorbidades causada pelas ditas patologias.  
 
Precauções: 
 
O modo de não interatuar quimicamente com a ferida, dota a este produto de grande aceitação 
tecidual, devendo-se evitar utilizar-se nos casos de:  
- Pacientes com alergia ou com hipersensibilidade conhecida ao nylon.  
O curativo deve ser retirado em pacientes que vão ser submetidos a exames de diagnóstico de 
Imagens por Ressonância Magnética (IRM). 
 
Deve evitar-se o contacto do produto com elétrodos ou geles condutores durante procedimentos de 
medições elétricas, como um eletrocardiograma (ECG) o um eletro-encefalograma (EEG). 
 
Deve considerar-se o uso de tratamento antimicrobiano sistêmico nos casos de feridas com infecção 
evidente ou celulite, ou sempre que o paciente apresente sintomatologia sistêmica não associada a 
outro processo. 
 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
 
A. Aplicação  
 
1. Limpe a ferida com soro fisiológico e desbride o tecido necrótico, se necessário, de acordo com os 
protocolos existentes na Instituição. 
 
2. Escolha o tamanho do curativo mais apropriado. 
 
3. Aplique diretamente ACTISORB* Plus 25 sobre o leito da ferida. 
 
ACTISORB* Plus 25 pode ser colocado indistintamente por qualquer dos seus lados. Pode ser 
igualmente dobrado facilmente para ser introduzido em feridas cavitárias ou que apresentem 
fístulas ou tunelizadas. 
 
4. Umedeça, se necessário, o curativo ACTISORB* Plus 25 com soro fisiológico ou qualquer solução 
estéril para facilitar o seu manuseamento e adaptação ao leito da ferida, assim como para favorecer 
o seu mecanismo de ação e drenagem em feridas com baixo nível de exsudado. 
 
Se necessário, ACTISORB* Plus 25 pode ser colocado sobre uma malha não aderente. Neste caso 
utilize uma malha não aderente que permita o livre fluxo de exsudado e não bloqueie a drenagem, 
como por exemplo, ADAPTIC* Malha Não Aderente.  
 
5. Para aperfeiçoar a ação bactericida de ACTISORB* Plus 25, recomenda-se que se aplique sobre ele 
um curativo hidropolímero absorvente que assegure as condições ótimas de cicatrização em 
ambiente úmido, como qualquer curativo da família TIELLE*.  
 
B. Mudança e remoção do curativo  
 
A frequência de mudanças de curativo depende da condição do paciente e do nível de exsudado.  
 
Inicialmente, pode ser necessário mudar o curativo entre 24 e 72 horas. ACTISORB* Plus 25 pode 
permanecer na ferida até 7 dias e pode ser aplicado sob ligaduras de compressão.  



 

Se a ferida apresenta um baixo nível de exsudado, umedeça o curativo com solução salina fisiológica.  
Irrigue com soro fisiológico o leito da ferida antes da aplicação de um novo curativo.  
 
 
TAMANHOS  
 
MAP065 ACTISORB* Plus 25 - 6,5 x 9,5 cm  
MAP105 ACTISORB* Plus 25 - 10,5 x 10,5 cm  
MAP190 ACTISORB* Plus 25 - 10,5 x 19 cm  
 
EMBALAGEM  
Embalado individualmente, estéril  
Etiquetado com as indicações:  
· Denominação do produto  
· Método de esterilização utilizado  
· Prazo de validade  
· Número de lote  
 
MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO  
Radiação Gama  
 
CONSERVAÇÃO  
Entre 0º e 25º  
 
GARANTIA DE QUALIDADE  
Marcação CE 0086  
 
 


