
Material: Silicone Size: 17.2x12x1.2cm Weight: 240g
Materiale: Silicone Dimensioni: 17,2x12x1,2 cm Peso: 240 g
Matériau: Silicone Dimensions: 17,2x12x1,2 cm Poids: 240 g
Material: Silicona Dimensiones: 17,2x12x1,2 cm Peso: 240 g
Material: Silicone  Dimenssões: 17,2x12x1,2 cm  Peso: 240 g

Técnicas de sutura 
A almofada de sutura fornece vários tipos de feridas. Poderá praticar as seguintes técnicas:
1. Sutura interrompida simples: simples e aplicada na maioria dos casos, cada ponto é fechado com um nó individual, utilizado 

na pele, tecido subcutâneo, músculo, na aponeurose, principalmente para feridas infeccionadas.

2.

2. Sutura contínua: após o primeiro ponto, o fio não é cortado, mas usado para formar uma série contínua de laçadas sucessiva até 
a extremidade oposta da ferida, onde o fio é cortado com um nó final grosso.
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3. Sutura entrelaçada contínua: este método, que economiza tempo e oferece um bom efeito hemostático, consiste em entrelaçar o 
fio à alça anterior durante o processo de sutura; é usado principalmente para fechar o trato gastrointestinal e para suturar 
durante os transplantes de pele.

4.

4. Sutura em oito: consiste em duas suturas intermitentes, seguras e 
rápidas, como as suturas de fáscia.

5. Sutura subcuticular: a agulha é inserida a partir de uma extremidade da incisão e, em seguida, cruza alternadamente a borda 
interior da incisão em ambos os lados até a extremidade oposta da incisão; finalmente o fio é fechado com um nó. Utiliza-se comu-
mente para suturar incisões de pele exposta, por exemplo, na tireoidectomia cervical.
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Importato da / Imported by / Importé de
Importado de / importado por:
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