
Considerações gerais*
• Limpe a pele com sabão antimicrobiano sem óleo e seque completamente.1,2

• Recomenda-se uma exfoliação suave para pele oleosa.2

• Corte os pelos com uma lâmina seca, se necessário.3

• Não utilize qualquer loção ou óleo que contenha hidratante no local de inserção do sensor.
• Não insira o sensor imediatamente após um duche/banho ou se existir muito vapor na casa de banho – 

minimize a humidade com um secador de cabelo ou efetue a aplicação num ambiente seco.2

• A utilização de um antitranspirante sólido ou em spray (sem cheiro) pode ajudar se tiver propensão para suar. 
Crie uma oval vazia na pele com o antitranspirante e aguarde 10-15 min. Insira o sensor na pele limpa no centro 
da oval.1,2

PELE IRRITADA OU SENSÍVEL

Se tem pele irritada ou sensível, fale com o seu profissional de saúde.

As informações seguintes podem ser úteis para si e para o seu profissional de saúde. Este é um resumo de três artigos 
clínicos publicados por profissionais clínicos, independentes da Dexcom, e tendo por base os seus conhecimentos 
e experiência. Não se tratam de produtos da Dexcom e a Dexcom não testou estas abordagens, nem recomenda 
estas abordagens específicas. Para obter instruções detalhadas passo a passo sobre como utilizar o sistema de 
monitorização contínua de glucose (CGM) Dexcom G6, consulte o manual Instruções de utilização do G6. 

Tem irritação no local do sensor ou pele sensível? Estas considerações, a utilização de barreiras cutâneas e as 
sugestões de profissionais podem ajudar. Lembre-se de que aquilo que funciona melhor para uma pessoa pode 
não funcionar melhor para todos. Com o apoio do seu profissional de saúde, poderá ter de experimentar vários 
produtos ou métodos diferentes para descobrir se estas opções funcionam consigo.

Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países.

Películas de barreira*
• As películas de barreira podem ajudar a prevenir irritação ligeira da pele devido a adesivos.4

• Crie uma oval vazia na pele com a película de barreira e insira o sensor na pele limpa no centro do oval.
• Deixe a película de barreira secar completamente antes de colocar o sensor.1,4

• Pode aplicar 1 camada ou uma segunda após a primeira camada secar.a

• As próprias películas de barreira podem ser irritantes e podem não impedir a penetração de alérgenos na pele.
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Smith and Nephew 
IV Prep

-  Película de barreira respirável  
e impermeável

-  Também contém álcool para 
propriedades antisséticas

- Fornecido em toalhetes
- Deixe secar completamente na pele
-  Não é comercializado como tendo 

propriedades de aderência, mas pode 
apresentar um ligeiro aumento na adesãoa

SurePrep TM (Medline) -  Película de barreira permeável  
ao vapor

-  Inclui antissético

- Fornecido em toalhetes
-  Pode ser utilizado na pele danificada para 

proteção

Smith and Nephew, 
preparação para 
pele/preparação 
para pele sem ardor

-  Película de barreira respirável  
e impermeável

-  Escolha popular devido  
à combinação de proteção 
moderada e propriedades  
adesivas moderadasa

- Fornecido em toalhetes ou spray
-  A preparação para pele é indicada para pele 

intacta e a preparação para pele sem ardor  
é indicada para pele intacta ou danificada

- Não inclui antissético

CavilonTM No Sting 
Barrier (3MTM)

-  Película de barreira respirável  
e impermeável

- Fornecido em toalhetes ou spray
- Não inclui antissético

P. Como posso evitar pele irritada ou sensível causada pelo adesivo do sensor?
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Skin TacTM  (Torbot) -  Sem látex, hipoalergénico,  
sem borracha

-  Fornece proteção de barreira  
e propriedades adesivas

- Fornecido em toalhetes ou líquido

-  Produto de remoção recíproca chamado  
Tac Away 

- Pode causar irritação em pele sensível

Secura Barrier 
(Smith + Nephew)b

- Respirável e não gorduroso - Fornecido em película de barreira líquida  
ou creme

Sensi-Care Barrier 
(ConvaTec)b

- Barreira respirável à base de silicone - Fornecido em toalhetes ou spray

Películas de barreira (cont.)

Pensos e adesivos de barreira*†

•  Utilize pensos e adesivos de barreira apenas se a película de barreira não funcionar consigo

•   A Dexcom não testou a utilização de pensos e adesivos de barreira. Fale com o seu profissional de saúde 
sobre a utilização de pensos e adesivos de barreira.

•   Quando utilizados como uma barreira, os adesivos/pensos devem ser colocados por baixo do adesivo  
do sensor1,5,6

•  Coloque na pele antes do adesivo do sensor

•  Corte uma oval vazia no adesivo/penso e insira o sensor na pele limpa no centro da oval
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Penso hidrocoloide. 
Exemplos comuns:

- DuoDERM®

-  Emplastro para 
bolhas Hansaplast

- Cutimed Hydro B

- Stomahesive 

-  Replicare (Smith 
and Nephew)

-  Comfeel Plus 
(Coloplast)

-  BAND-AID®  
HYDRO SEAL®b

-  Um hidrocoloide fornece 
proteção espessa

- Impermeável
-  Algumas marcas têm versão 

"extrafina"
-  Alguns produtos não  

contêm látex

-  Oferece proteção de barreira mais forte do que 
um adesivo, como o IV 3000 ou Tegaderm

-  Hansaplast proporciona conforto durante  
a utilização

-  Cutimed pode ser mais caro do que outros 
produtos, mas proporciona boa fixação

-  A sobreposição de 2 ou 3 emplastros pode ser 
necessária, por vezes

IV3000

(Smith & Nephew)

-  Película transparente, fina,  
pré-cortada

-  Pode ser menos irritante do 
que os adesivos do sensor

- Mais propenso a sair com água, suor, humidadea

-  Muitos doentes comunicaram menos reações 
cutâneas com IV3000 em comparação com 
Tegaderma

Tegaderm ou 
Tegaderm HP

-  Película transparente, fina,  
pré-cortada

-  HP significa "Holding Power" (Aderência) e pode 
aderir mais fortemente do que o Tegaderm padrão

- Mais propenso a sair com água, suor, humidadea

Opsite/Flexifit  
(Smith & Nephew)

-  O rolo de película transparente 
fina pode ser cortado para 
ajustar o tamanho

-  Também pode ser utilizado como um intensificador 
de adesivo quando colocado sobre a fita do sensor

Mefix (Molnlycke)b - Tecido flexível poroso -  Pode ser facilmente cortado para ajustar a forma 
e tamanho



*Messer, L., & Beatson, C., Preserving Skin Integrity with Chronic Device Use in Diabetes. Technology & Therapeutics Volume 20, Supplement 2, 2018.
† Kamann, S., Heinemann, L., & Oppel, E., Usage of Hydrocolloid-Based Plasters in Patients Who Have Developed Allergic Contact Dermatitis to Isobornyl Acrylate While Using Continuous Glucose Monitoring Systems. 
Journal of Diabetes Science and Technology, 2019.
‡ Paret, M., Barash, G. & Rachmiel, M. “Out of the box” solution for skin problems due to glucose-monitoring technology in youth with type 1 diabetes: real-life experience with fluticasone spray. Acta Diabetol 57, 
419–424 (2020).
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b Produtos de barreira alternativos
c Consulte sempre as instruções de utilização do produto

Dexcom e Dexcom G6 são marcas registadas ou marcas comerciais da Dexcom, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Dexcom, Inc. I Dexcom Headquarters I 6340 Sequence Drive, San Diego, CA 92121
Dexcom UK & Ireland. Dexcom UK (Distribution) Limited I Watchmoor Park, Camberley, GU15 3YL (10040080) I VAT 241 2390 40 I www.dexcom.com/en-GB

©2020 Dexcom, Inc. Todos os direitos reservados. LBL019184 Rev 002

Produto Vantagens Sugestões de profissionaisc

Pirinase em spray nasal, propionato 
de fluticasona (genérico). Exemplos 
comuns:

- Flonase® Alívio de Alergias
-  Flonase® Alívio de Alergias para 

Crianças

-  Clarispray® Spray para Alergia Nasal

-  Pode prevenir reações 
cutâneas ligeiras, moderadas  
e graves devido ao adesivo  
do CGM

-  Aplique 2 jatos do spray no local 
do sensor. Aguarde 2 minutos para 
que o spray seque. Insira o sensor 
como habitual.

- Pirinase não tem licença para 
utilização em crianças com  
menos de 18 anos de idade

Spray de esteroides, venda livre ‡


