A geração de curativos Betaplast™ chega ao Brasil
Com tecnologia hospitalar exclusiva, a inovadora linha tem dupla ação nos ferimentos:
enquanto protege, também ajuda a tratar e minimizar cicatrizes

São Paulo, 23 de junho de 2016 – A Mundipharma, líder no tratamento da dor, lança a linha
de curativos Betaplast™, que protege pequenos ferimentos e cria condições apropriadas para a
cicatrização adequada. Os produtos contam com formatos inovadores para cuidar de forma
rápida e segura todos os tipos de ferimentos, e apresentam exclusiva tecnologia que facilita a
maior absorção e a troca do curativo, sem aderir a ferida, reduzindo a experiência de dor do
usuário.
Resistentes à água, todas as versões da linha duram até quatro dias sem precisar trocar o
curativo e a diversidade de formatos disponíveis garante o melhor cuidado de cada tipo de
machucado:

Segundo a dermatologista Camila Saab, um bom curativo deve respeitar alguns detalhes:
“Facilidade de remoção, conforto e não exigência de trocas frequentes são fatores fundamentais

para cicatrização do ferimento. A correta limpeza e a proteção
adequada dos machucados evitam a infiltração de bactérias na região e possíveis infecções”,
explica a doutora.
Este é o segundo lançamento da companhia no Brasil para o segmento de consumo – em 2015,
a Mundipharma iniciou a comercialização da linha Betacare™, antissépticos de ação rápida e
amplo espectro, que oferecem proteção contra infecções causadas por bactérias, vírus e fungos.
Segundo Janaina Menegatti, Gerente de Marketing de Consumo, “a linha reitera o
posicionamento da empresa na área de Consumer Health no Brasil, que passa a ter como o
público feminino como prioritário e busca dialogar também com jovens, homens e esportistas”.
Ela ainda destaca que o lançamento está alinhado à estratégia da Mundipharma de oferecer
tratamentos inovadores no gerenciamento da dor, se posicionando como líder no segmento.
Os produtos já estão disponíveis em todas as regiões do Brasil por meio da rede Farma
Delivery, com pedidos pelo site www.farmadelivery.com.br e telefone (11) 4972-8277.
Sobre Betaplast®: Betaplast™ é um curativo de dupla ação, que protege e trata o ferimento ao
mesmo tempo, evitando cicatrizes utilizada em hospitais, na qual cria o ambiente ideal para a cicatrização
enquanto exerce uma barreira de proteção eficaz. O produto possui exclusiva tecnologia de tamanho de
poros refinado facilita a maior absorção e a troca do curativo, reduzindo assim a experiência de dor do
paciente. Betaplast™ é indicado para todos os tipos de ferimentos superficiais, prevenindo as infecções e
infiltrações de bactérias. 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.
Sobre Betacare®: Betacare™ (iodopolividona) é um antisséptico de ação rápida e amplo espectro,
que oferece proteção contra infecções causadas por bactérias, vírus e fungos. Betacare™ é indicado para
todos os tipos de ferimentos superficiais, prevenindo infecções tópicas e, por ter como base a
iodopolividona, não desenvolve resistência do organismo, proporcionando um tratamento seguro e
eficaz¹. A perda progressiva da cor indica a necessidade de reaplicação do produto, fazendo com que
Betacare™ tenha ação contínua e assertiva no ataque aos germes. Betacare™, proteção do tamanho da
sua preocupação.
Betacare™ - Iodopolividona 10%. MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Anvisa Nº
199/2006 AFE Nº 1.00210-4. Indicação: Antisséptico de uso tópico. Advertência: O produto não deve ser
usado em casos de alergia ao iodo, feridas abertas (pode resultar em absorção do iodo) e em um curativo
oclusivo. Restrição de uso: Neonatais e gestantes podem sofrer intoxicação pelo iodo. Evitar uso
prolongado. Em caso de ingestão acidental tomar bastante leite ou clara de ovos batidas em água.
Em contato com os olhos lavá-los com água corrente. Em qualquer um dos casos procure
orientação médica. Cuidados de Conservação: Deve ser conservado em recipientes fechados protegido
da luz em temperatura ambiente (15 a 30°C). “TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO
ALCANCE DE CRIANÇAS”. “Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do

farmacêutico”. “SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER
CONSULTADO”. BETACARE™ É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER
RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. (Informações da bula estão impressos no
cartucho). Fabricado e notificado por: Laboratório Tayuyna. Atendimento ao Consumidor ADV: 0800
134345. www.advfarma.com.br. Comercializado por: Mundipharma Brasil Produtos Médicos e
Farmacêuticos Ltda. TM Betacare é uma marca comercial.
Sobre a Mundipharma: Farmacêutica global líder no tratamento da dor, a Mundipharma tem como
missão aliviar o sofrimento das dores causadas pelo câncer e outras enfermidades e melhorar
substancialmente a qualidade de vida das pessoas tratadas. 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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