
“USO DE HIDROGEL NAS QUEIMADURAS” 

 

Hidrogel BurnFree® é registrado na ANVISA (No.80260810004), FDA/E.U.A. e 

CE/Europa como correlato médico classe III, não se tratando de medicamento, mas sim de um 

produto para primeiros socorros. Por mais de 20 anos, os militares, os técnicos em 

emergências e paramédicos dos EUA usam hidrogel pois alivia a dor, remove o calor, resfria o 

local, interrompe o processo da queimadura, evita o choque, mantém úmido e, é viscoso. 

 

“PRINCIPAIS BENEFÍCIOS” 

Remove o calor;  

Hidrata  e resfria o local da queimadura;  

Alivia a dor, acalma a vítima queimada e ajuda a interromper o agravamento da lesão;  

Não gruda na pele, é hipoalergênico e não irritante;  

Protege a área queimada, evitando a contaminação e iniciando o processo de cura;  

Não evapora, resfria através da transferência de calor para o sistema do gel;  

Portátil, fácil de usar e completamente solúvel em água;  

Atende as normas e recomendações padrões para o tratamento de queimaduras; 

É uma importante ferramenta no gerenciamento de acidentados por queimaduras; 

 Reduz o tempo de cura e hospitalização. 

 

“CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO” 

 

O Hidrogel BurnFree® tem uma alta viscosidade que permanece sobre a queimadura, 

diferenciando-se da característica da água que escorre rapidamente. Contém agentes anti-

evaporativos, espessantes, e preservativos para manter a viscosidade e eficácia do gel. O 

Hidrogel BurnFree® deve ser aplicado imediatamente sobre a pele após o acidente, resfriando 

o local, protegendo e hidratando a queimadura efetivamente. Além de sua composição em 95% 

de água, O Hidrogel BurnFree é 100% solúvel em água, ou seja: uma simples lavagem na área 

em que foi aplicado é suficiente para removê-lo, facilitando a realização de qualquer novo 

exame e tratamento. 

 

“INFORMAÇÕES IMPORTANTES” 

 

 O Hidrogel BurnFree® é portátil e fácil de usar. Não deve ser utilizado se a data de validade 

estiver vencida. É de uso dosado, conforme a necessidade, devendo manter o restante do 

produto em sua embalagem original. O Hidrogel BurnFree® deve permanecer em contato com 

a pele queimada por no mínimo 30 minutos, podendo ficar até 24 horas (enquanto houver 

percepção de ardência). Os produtos BurnFree® tem período de validade de 5 anos após data 

de fabricação, o suficiente para garantir a qualidade do produto, suas propriedades e sua 

eficácia. BurnFree carrega quantidades vestigiais de um extrato natural chamado Melaleuca 

Alternifolia, ou Tea Tree Oil. Usado originalmente pelo povo indígena Bundjalung do leste da 

Austrália, acreditava-se que o óleo da árvore do chá tinha características anti-germicidas 

naturais, que ajudavam a prevenir a infecção e promover um ambiente de cura. Como a fórmula 

de hidrogel é tecnologicamente avançada do BurnFree permanece estável em uma ampla faixa 

de temperaturas, fácil de usar e solúvel em água, é indispensável em todos Kits de 

emergências. 
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