
INDICAÇÕES DE USO:
KAdermin spray pó é uma formulação de pó em spray que 
cria uma barreira protetora, pelo que está recomendado 
como tratamento adjuvante para feridas, úlceras, 
abrasões, pequenas queimaduras e lesões exsudativas 
da pele, assadura das fraldas, maceração devido ao suor 
e lesões traumáticas superficiais. KAdermin spray pó está 
também indicado nas feridas pós cirúrgicas e no coto do 
cordão umbilical. KAdermin spray pó forma uma película 
barreira protetora contra agressões microbianas, útil para 
acelerar a cicatrização. A função barreira é conseguida pela 
associação do ácido hialurónico com o caulino: o caulino 
absorve o excesso do exsudado da ferida, enquanto o ácido 
hialurónico promove a hidratação dos tecidos. Graças às 
propriedades antimicrobianas do complexo patenteado 
SCX (dióxido de silício funcionalizado com iões prata e 
cloro-hexidina), a barreira criada pelo caulino e o ácido 
hialurónico é resistente às agressões microbianas externas, 
e assim aumenta a proteção e auxilia a cicatrização mais 
rápida das feridas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
1. Antes de utilizar, limpar a pele com uma solução 
fisiológica e secar cuidadosamente.
2. Deve ser bem agitado antes de utilizar.
3. Aplicar uma camada fina de pó apenas na zona afetada, 
aplicando a uma distância de 10 cm.
4. Não massajar: o pó deve formar uma camada protetora 
contínua.
5. Mudar o penso uma ou mais vezes por dia no tratamento 
da assadura das fraldas ou eritema submamário, 
queimaduras ou lesões superficiais traumáticas. Repita a 
medicação a cada 48 horas quando as lesões tiverem de 
ser tratadas pelo pessoal médico.
6. Em caso de lesões abertas, aplique uma gaze gorda ou 
impregnada como um penso secundário e uma gaze estéril 
como cobertura.

ADVERTÊNCIAS:
• Apenas para uso externo, não ingerir.
• Evite qualquer contacto com os olhos. Em caso de contacto 
acidental, lave imediatamente com água abundante.
• Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
• Não esterilizar.
• Feche cuidadosamente a lata após cada utilização.
• Não utilize após o final da data de validade.
• Descontinue o tratamento em caso de reações anormais 

da pele e informe o seu médico e o fabricante.
• Não é necessário um profissional médico para aplicar 
este produto.

CONTRAINDICAÇÕES:
Não foram comunicados casos de sobredosagem ou 
interações com outros medicamentos ou substâncias 
medicamentosas. Não foram comunicados fenómenos de 
sensibilização alérgica, contudo a presença de dióxido 
de alumínio (Al2O3) é mencionada. Não utilizar em casos 
de hipersensibilidade conhecida aos seus componentes. 
A utilização durante a gravidez e amamentação é 
recomendada sob a supervisão de um médico.

COMPOSIÇÃO:
SCX (Dióxido de Silício funcionalizado com iões prata e 
cloro-hexidina), Caulino, Sílica, Hialuronato de sódio.
Propelente: mistura de butano-propano.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
Recipiente sob pressão: pode rebentar se aquecido. 
Proteger da luz solar. Não expor a temperaturas inferiores 
a 5ºC ou superiores a 50ºC. Não furar nem queimar, 
mesmo após utilização. Para ser utilizado somente para 
os fins indicados. Não direcionar para os olhos. Manter 
fora do alcance das crianças. Manter afastado do calor/
faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fumar. Não 
pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. 
Utilizar apenas em locais bem ventilados.
Em caso de ingestão ou se entrar em contacto com os 
olhos: contacte imediatamente um Centro de Informação 
Antivenenos ou um médico e forneça a informação do 
produto que está mencionada no rótulo.
USO EXTERNO

APRESENTAÇÃO: 
Lata de 125 ml
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