
Unnaflex - Instruções de Uso 

BANDAGEM BOTA DE UNNA – UNNAFLEX 

INSTRUÇÕES DE USO 

INDICAÇÃO: 
– A BOTA DE UNNA UNNAFLEX destina-se ao tratamento de úlceras venosas de perna 
e edema linfático. 
– A BOTA DE UNNA UNNAFLEX consiste de uma gaze contendo óxido de que não 
endurece (óxido de zinco, glicerina, gomas, óleo de castor, petrolato branco) que 
adapta-se aos contornos da perna esticando-se suavemente, permanecendo flexível. 

MODO DE USO: 
LIMPEZA DO FERIMENTO 
-Perfure um frasco de solução fisiológica 0,9% estéril (SF) com agulha 40×12 próximo 
ao gargalo a fim de conseguir que a solução seja aplicada sobre 
pressão (aproximadamente 15 psi), incline o frasco a um ângulo 45-90º, pressione o 
frasco e direcione o jato para ferida; 
-Calce luvas de procedimento e descarte-as ao término do curativo; 
-Lave a ferida abundantemente com esta solução; 
-Seque as bordas com uma gaze limpa; 
-Mantenha o leito da ferida umedecido. 

Importante: 
Não friccione a lesão, evite força mecânica, irrigação pulsátil na higienização 
das feridas, pois as mesmas promoverão a retirada não só da colonização como 
também das células de granulação recém formadas. No caso de feridas traumáticas, 
lave o ferimento inicialmente com água e sabão para remover a sujidade. 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
1. Comece a aplicar a bandagem UNNAFLEX pela base do pé. Mantenha o pé e 
o calcanhar em ângulo reto. Sobreponha as camadas de modo que não enrugue 
ou que fique aberturas. 
2. Aplique a bandagem ao longo da perna até a altura dos joelhos. UNNAFLEX 
se adapta aos contorno da perna. 
3. Coloque uma bandagem para a contenção. Mantenha a pressão uniforme e cubra 
UNNAFLEX completamente. 

REMOÇÃO DO PRODUTO 
Levante a borda livre da bandagem e cuidadosamente desenrole-a. Não é necessário 
cortar. 

PRECAUÇÕES 
A BOTA DE UNNA UNNAFLEX pode ser mantida intacta por até 7 dias. 
Retire se houver sinais de desconforto, vazamento de exsudato, sinais clínicos 
de infecção, dormência, latejamento dos dedos ou sinais de irritações locais. 
A ausência de repouso adequado e de elevação da perna afetada podem aumentar 



o volume do edema local e retardar a cicatrização. Caso apareçam sinais de 
infecção clínica, tais como odor não característico ou alteração na cor do exsudato, 
febre, inchaço, eritema na área da ferida deve ser feita a cultura bacteriana da ferida. 
Se a infecção for confirmada o médico deve instituir tratamento apropriado. 

CONTRA-INDICAÇÕES 
Úlceras arteriais e úlceras mistas (arteriais/venosas). 
Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula, interrompa o uso 
caso ocorra sinais alérgicos e procure orientação médica. 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO 
A BOTA DE UNNA UNNAFLEX deve ser mantida entre 15 e 30ºC (temperatura 
ambiente), e ao abrigo da luz. 
Mantenha o produto em sua embalagem original, bem fechado. 
Não use o produto se estiver com o prazo de validade vencido ou se a 
embalagem estiver violada. 
Não improvise. 

PRODUTO DE USO ÚNICO – DESTRUIR APÓS O USO. 
É recomendado o descarte em lixo hospitalar 

PRODUTO NACIONAL 
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