
Vexoderm®

Terapia regenerativa 
para feridas de difícil 

cicatrização



O seu inovador e patenteado desenho é 
o resultado de anos de investigação no 
ambito da medicina regenerativa, com o 
objetivo de conseguir:

Uma rápida 
cicatrização de 
feridas complicadas.

Cuidados da ferida 
com 
PERIODICIDADE 
SEMANAL.

Vexoderm® 
o produto

Vexoderm® é um apósito activo de 
última geração que limpa e 
destoxifica a ferida contribuindo para 
a regeneração do tecido danificado.



Vexoderm® 
Quando utilizar?

Vexoderm® está 
recomendado 
para feridas  
complicadas de 
difícil cicatri-
zação:

Cortes.
Abrasões.
Queimaduras.

Dentadas.
Necroses.
Úlceras.

Perdas de tecido 
após cirurgia de 
tumores.

Feridas cirurgicas 
e deiscências de 
suturas.

Qual é a sua composição?

Vexoderm® é  composto por 2 
componentes que lhe conferem 
caracteristicas unicas:

Matriz liofilizada de grande 
capacidade de absorção 
composta por galactomananas.

Solução de hidratação de 
propriedades  antioxidantes, 
à base de acetilcisteína e 
cúrcuma.
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Como actua?

Vexoderm® actua sobre todo o tipo de 
feridas sendo eficaz em todas as etapas de 
cicatrização:

Estimula a 
eliminação natural 
dos tecidos 
necrosados.

Favorece  a  
formação de um 
tecido de granulação 
são.

Ajuda a conseguir  
uma boa 
reepitelização.

Vexoderm® baseia-se no principio de 
cura humida que é um procedimento 
mediante o qual se criam as condições 
ideais de humidade,  temperatura 
e protecção da ferida para que a 
cicatrização progrida adequadamente.

Vexoderm® limpa e destoxifica a 
ferida neutralizando o excesso 
de radicais livres de oxigénio 
presentes na mesma.



Vexoderm® é um apósito muito moldavel, adaptavel a distintas formas de feridas.

5 simples passos para uma correcta utilização:

Vexoderm® 
como se utiliza?

*Uma boa banda de protecção é essencial para manter a 
humidade e temperatura da matriz.

**A ferida pode libertar mau odor. Isto é algo normal no 
processo de cicatrização com cura humida e não é 
indicativo de que a ferida esteja infectada. No entanto, 
recomenda-se avisar o proprietário para não criar alarme.

Colocar Vexoderm 
directamente sobre a ferida.
Vexoderm deve estar em contacto directo 
com a ferida, cobrindo toda a zona afectada.

Proteger com algodão e 
banda elástica 
autoaderente.**
Deve  realizar-se um bom isolamento 
(algodão, esparadrapo, banda) para evitar a 
dessecação da ferida e aportar protecção 
fisica. 

Cobrir com um apósito 
secundário. *
Para o fixar à ferida e conservar as suas 
propriedades  hidratantes necessita de apó-
sito secundário, como uma gaze com gordu-
ra parafinada ou um filme de poliuretano 
transparente.

Hidratação da matriz.
Utiliza-se  a totalidade da solução de hidra-
tação contida no frasco. A matriz necessita 
de 1-2 minutos para absorver toda a solução.
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Limpar a ferida.
Com soro fisiológico ou Ringer Lactato. Não 
utilizar outros tratamentos tópicos (antisép-
ticos, antibióticos, etc.) na ferida.
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Vexoderm® 
Porquê e como recomendá-lo aos 
seus clientes?

Com Vexoderm®, pode-se oferecer 
aos clientes  um tratamento com uma 
terapia de última geração com excelentes 
propriedades regenerativas, aliado à 
comodidade de apenas um tratamento 
semanal que pode ser realizado na clinica 
com as seguintes vantagens:

O proprietário não tem que ir diariamente à clinica para fazer os 
pensos, bem como se evita o trabalho de os fazer em casa.

1. COMODIDADE PARA O PROPRIETÁRIO

2. CUMPRIMENTO DO TRATAMENTO

Evita-se a aversão que certos proprietários podem ter a tratar 
feridas muito traumaticas e/ou com mau aspecto.

O veterinário não perde o controlo do seguimento do caso apesar 
dos tratamentos serem semanais, de maneira que não interfere 
em excesso com o seu trabalho diário e torna-se mais facil cobrar 
pelos tratamentos periódicos.

O cliente interpreta que o acto clinico do veterinário não se limita a 
uma simples desinfecção da ferida, mas que o seu trabalho implica 
uma mudança do apósito, o seguimento da evolução da ferida e, 
finalmente, um penso profissional, o que permite que se dê mais 
valor à actuação do veterinário.

3. CONTROLO NAS MÃOS DO VETERINÁRIO

4. PRESTÍGIO PROFISSIONAL

Ferida 
complicada

Opção A:

TRATAMENTO  

COM VEXODERM 

1 vez por semana 

na clinica

Opção B:

tratamento diáro na 

clinica veterinária

Opção C: 

tratamento diário 

pelo proprietário 



Traumatismo das 
extremidades por 
atropelamento.

Paciente: Border collie (femea, 11 meses) 
Lesão: Traumatismo com perda de tecido
Tratamento prévio: Nenhum
Vexoderm®:  Tecido de granulação e cicatrização

Dia 0

Dia 28

Dia 14

Dia 44

Dia 6

Dia 35

Dia 21

Úlcera por laparotomia. Paciente: Bulldog (femea, 4 anos)
Lesão: Úlcera por laparotomia
Tratamento prévio: Cefalexina, apósito 6 dias após a cirurgia
Vexoderm®:  Activação e cicatrização

Dia 0 Dia 7Dia 3 Dia 13 Dia 20

Vexoderm® 
casos clínicos



Perda de tecido. Paciente: Gato europeu (femea, 1 ano) 
Lesão: Traumatismo, 10 dias em evolução
Tratamento prévio: Antibióticos (amoxicilina/ac. clavulanico), curas 
com sal
Vexoderm®:  Tecido de granulação e cicatrização

Dia 0 Dia 17Dia 7 Dia 23 Dia 39

Úlcera necrótica supurativa Paciente: Cão, American Staffordshire (femea, 2 anos) 
Lesão: Úlcera necrótica supurativa, infectada
Tratamento prévio: Cefalexina, Enrofloxacina, AINE, 
desbridamento cirurgico
Vexoderm®:  Activação, tecido de granulação e re-epitelização

Dia 0Dia -1 Dia 3 Dia 10

Dia 22Dia 14 Dia 38 Dia 51 (alta)

Mais casos clínicos em 
www.uranovet.com



Urano Vet, S.L
Avda. Santa Eulàlia, 2
08520 Les Franqueses
Barcelona- Spain
www.uranovet.com

Responsável pela autorização de venda:
ArtinVet Innovative Therapies, S.L.
NIF: ES B95712246
Parque Tecnológico de Bizkaia 8014 A-2
Espanha
Tel: +34 946564993
www.artinvetmed.com

Vexoderm® 
Terapia regenerativa  para feridas de dificil 
cicatrização

Conteudo: Matriz liofilizada de 9cm x 4cm e 1 frasco de 10ml 
de solução de hidratação; matriz liofilizada de 10cm x 7cm 
e 2 frascos de 10ml de solução de hidratação. Descrição do 
produto: Vexoderm é um apósito primário estéril destinado a 
melhorar as alterações da pele. Composto por uma matriz liofi-
lizada com capacidade de absorção e regulação da hidratação, 
e uma solução com propriedades dermoprotectoras. Reco-
mendações de uso: Recomenda-se a mudança de Vexoderm 
a cada 7 dias. Em feridas necróticas ou muito exsudativas, 
rever a ferida aos 3-5 dias para verificar o seu estado. É muito 
importante manter uma correcta humidade e temperatura. A 
matriz pode utilizar-se de ambos os lados. Instruções de uso: 
Aplicação de Vexoderm pela primeira vez. 1. Hidratar a matriz 
utilizando toda a solução de hidratação. Para absorver toda a 
solução a matriz necessita de cerca de 60 segundos. 2. Limpar 
a ferida utilizando Ringer Lactato ou Soro Fisiológico. 3. Colocar 
Vexoderm directamente sobre a ferida cobrindo toda a zona 
afectada. 4. Cobrir com um apósito secundário (gazes com 
gordura parafinada ou filme de poliuretano transparente) para 
manter a humidade. Caso seja necessário fixar com esparadra-
po. 5. Recobrir o apósito secundário com algodão para manter 
a temperatura. 6. Utilizar uma banda elástica autoaderente ou 
banda e esparadrapo para proteger e fixar a zona. Mudanças 
posteriores de Vexoderm. Vexoderm pode ser removido facil-
mente e não adere à ferida. A. Remover com cuidado o apósito. 
B. Limpar o exsudado suavemente com uma solução de Ringer 
Lactato ou Soro Fisiológico colocado previamente à tempera-
tura ambiente e sem tocar na ferida. C. Repetir os passos de 1 a 
6 até à recuperação total. Conservação: Conservar a tempera-
tura inferior a 25°C e proteger da humidade.

Nº de AV: 675/00/16PUVPT

informação, videos e casos clínicos

Apresentações disponiveis:
       9 x 4 cm
       10 x 7 cm

Distribuido por:
Campifarma, Lda
Tel: +351 211929009
Fax: +351 211929008
Mail: info@campifarma.com
www.campifarma.com


