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Nova linha de curativos Betaplast™ Professional chega ao mercado brasileiro
A Mundipharma, líder mundial no tratamento da dor, lança a linha de Betaplast™ Professional, curativos de alta tecnologia
voltada para o mercado hospitalar. Os produtos, que chegaram no mercado no mês de agosto, são específicos para
tratamento de feridas pós-cirúrgicas, traumáticas, incisões, queimaduras, úlceras de pressão, epidermólise bolhosa, úlceras
de perna e pé diabético. O grande diferencial do lançamento é a tecnologia inovadora smartpore que promove maior
velocidade, qualidade e segurança na cicatrização, além de não aderir à superfície da ferida, o que possibilita remover com
mais facilidade e promove maior conforto para o paciente sem causar dores nas trocas de curativos. “Betaplast™
Professional chega ao Brasil para inovar o mercado de curativos e pode ser considerada a solução mais eficaz no tratamento
de feridas, com uma maior capacidade de absorção e retenção de fluídos. Suas camadas criam o ambiente ideal para
cicatrização e impedem a invasão de bactérias e contaminação externa ao manter a ferida limpa”, explica Renan Rocha,
Gerente de Produto de Betaplast™ Professional na Mundipharma do Brasil. Em seis tipos diferentes, Betaplast™
Professional conta ainda com capacidade de absorção de 13,5 vezes do seu peso inicial para absorção de exsudatos; alta
capacidade de retenção de até seis vezes o seu peso e absorção vertical para evitar maceração: . Betaplast™ H –
Hidrocoloide: indicado para feridas “secas” e prevenção de úlceras de pressão. . Betaplast™ AD – Camada de contato com
adesivo em silicone: indicado para aplicações em superfícies irregulares de difícil fixação com extremidades e dobras. .
Betaplast™ F – Com cobertura em filme adesivo à prova d’água: indicação para incisões pós-cirúrgicas e feridas de médio
grau de exsudação. Permite o paciente tomar banho com o curativo. . Betaplast™ Silver – Sulfadiazina de Prata (iônica)
impregnada na estrutura do curativo: indicado para prevenção ou tratamento de feridas infectadas com elevado grau de
exsudação. . Betaplast™ N – Não Adesivo: indicado para tratamento de feridas crônicas e com elevado grau de exsudação. .
Betaplast™ B – Básico: indicado para feridas com muito exsudato e para o preenchimento de cavidades. Elevado poder de
absorção, retenção de sangue e exsudato. Não deixa resíduos no leito da ferida. O completo portfólio de Betaplast™
Professional já está disponível para compra em todo o Brasil. Para mais informações, o contato deve ser feito por meio do
departamento responsável de cada clínica e centros cirúrgicos dos hospitais. Betaplast™ — Além da linha Betaplat™
Professional, a Mundipharma inova com linha específica para o público consumidor, lançada em 2016, que também traz
tecnologia exclusiva para proteger e tratar pequenos ferimentos, como bolhas, arranhões, acnes e espinhas. Assim como a
premissa dos curativos hospitalares, o curativo Betaplast™ cria o ambiente ideal para a cicatrização enquanto exerce uma
barreira de proteção eficaz, facilitando a maior absorção e reduzindo a experiência de dor do paciente. Resistentes à água,
todas as versões da linha duram até 4 dias sem precisar trocar o curativo e a diversidade de formatos disponíveis garante o
melhor cuidado de cada tipo de machucado. Disponível em canais de e-commerce, a linha conta com as versões Betaplast™
H Rosto, Betaplast™ H Band (Bolhas), Betaplast™ H Corte e Use, Betaplast™ Band. A Mundipharma: Farmacêutica
global líder no tratamento da dor, a Mundipharma tem como missão aliviar o sofrimento humano e melhorar a qualidade de
vida de pacientes e consumidores. Presente no Brasil desde 2013, atuando nas áreas de Oncologia, Dor e Consumo, a
Mundipharma está dedicada a trazer novos tratamentos e oferecer opções preventivas em áreas como a dor, oncologia e
antisséptico de cuidados pessoais.
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