
  

 

Capacidades

Revestimento

• Revestimento adesivo

• Revestimento superior

• Sala limpa classe 10.000

• Gama de espessura do 
adesivo de 0,5 mil a 4 mil

• Revestimento de uma e duas 
faces

• Revestimento de zona

• Formulação e mistura

• Laminações multicamada

• Laminações a quente

• Laminações a frio

• Laminações termoadesivas

Superficies

• Microrrelevo

• Perfuração

• Escovado

• Tingimento

Acabamento

• Corte longitudinal
 Tamanhos de corte de 10 a 

152 cm de largura

• Corte em folha
 Folhas de 20 a 259 cm de 

comprimento

• Embalagem personalizada

• Capacidade de 
rebobinagem e emenda

Formatos:

• Padrão (com liner)

• “ Self-Wound” (sem liner 
removível)

• Dupla face (revestida dos 
dois lados)

• Adesivos de transferência 
(liner 2 lados)

Tipo Descrição Prazo de entrega habitual
Produto em estoque Fabricado para estoque 1-3 Dias

Construção padrão Fabricado por encomenda 10 Dias

Construção personalizada Fabricado por encomenda 14 Dias

Desenvolvimento de produto Novo desenvolvimento 30+ Dias

+100 Topcoats

+ 400 Filmes - Frontal

+200 Adesivos

+50 Liners  

FLEXcon® dermaFLEX™ 

Soluções Adesivas 

Skin-Friendly 

dermaF LEX™

by 

Produto armazenado: Película revestida pronta para cortar e enviar. 
Construção padrão: Produto comum com receita estabelecida.

Construção personalizada: Material exclusivo, incluindo tipo de película ou espessura de adesivo alternativo.
Desenvolvimento de produto: Novas películas e adesivos, incluindo os fornecidos pelo cliente.

Laminação

008-1-071421

Apoiando empresas globalmente
É necessário um espírito inovador para experimentar algo que mais ninguém está disposto a experimentar, e esse é 
exatamente o espírito que Myles McDonough tinha em 1956 quando produziu a sua primeira película sensível à pressão 
na sua garagem em Spencer. No momento em que outros fabricantes de películas queriam somente produzir produtos de 
commodities que pudessem ser fabricados rapidamente em grandes volumes, Myles tinha a visão, de que poderia  satisfazer 
as necessidades de outros inovadores que queriam utilizar películas sensíveis à pressão de formas novas e diferentes, nunca 
antes vistas. Estes inovadores precisavam de um parceiro de desenvolvimento para transformar as suas ideias em realidade.

Hoje, mais de 65 anos depois, este espírito continua a ser o que distingue a FLEXcon. Orgulhosamente atendendo desde 
Indústrias de Embalagem á Eletrônicos e de Aeroespacial á Saúde a FLEXcon é um fabricante de  confiança para ajudar  
transformar suas ideias inovadoras de conceito à realidade. A FLEXcon tem fornecido para a Indústria da  Saúde adesivos, 
fitas, películas e tecnologias de revestimento há mais de 35 anos para aplicações  nas áreas de atendimento de pacientes, 
Farmacêuticas, Diagnóstico e Bem-estar. Os adesivos FLEXcon dermaFLEX™ foram testados quanto à biocompatibilidade 
(irritação cutânea, sensibilização, e citotoxicidade) por fornecedores de adesivos FLEXcon utilizando métodos de teste 
ISO-10993 ou  testes semelhantes*

*ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A FLEXCON NÃO FAZ GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA 
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO, EXECUÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMERCIAL. Este produto é um componente de 
dispositivo destinado exclusivamente a processamento, fabrico ou incorporação num dispositivo acabado, e destina-se ainda apenas a utilização como componente 
de dispositivo apenas em pele intacta (ou seja, não se destina a ser utilizado em aplicações de componentes do dispositivo no interior do corpo). O Cliente é o único 
responsável por determinar se este produto componente é adequado para o uso pretendido pelo Cliente, incluindo, mas não se limitando a incorporação no(s) 
dispositivo(s) acabado(s) do Cliente, e por realizar quaisquer testes adicionais que possam ser necessários para apoiar o uso pretendido pelo Cliente. O Cliente é 
o único responsável por garantir que a sua utilização do produto componente está em conformidade com as leis aplicáveis e por obter quaisquer autorizações ou 
aprovações necessárias a partir da sua utilização do produto componente e de qualquer dispositivo acabado que incorpore o produto componente. Os testes de 
biocompatibilidade foram realizados com um adesivo “original” semelhante em algumas circunstâncias. Os resultados completos dos testes de biocompatibilidade 
estão disponíveis mediante pedido.

508-885-8440 PPBT@flexcon.com www.FLEXcon.com/dermaFLEX

1 FLEXcon Industrial Park   •   Spencer, MA 01562-2642 EUA

Telefone +1 (508) 885-8440   •   FAX +1 (508) 885-8400   •   www. FLEXcon.com

Columbus, Nebrasca, EUA

México City, MÉXICO

Mississauga, Ontario, CANADÁ

Fridley, Minnesota, EUA

Hong Kong, CHINAChino, Califórnia, EUA

Cingapura, CINGAPURA

Elkton, Kentucky, EUA

Plant City, Florida, EUA

Laredo, Texas, EUA

Chennai, ÍNDIA

São Paulo, BRASIL

Glenrothes, ESCÓCIA

Weesp, PAÍSES BAIXOS

Spencer, Massachusetts, EUA
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Matriz de produtos

Aplicações Produtos recomendados Características e 
benefícios

Vestíveis •  FLX068278 NNRU 100 CLEAR H-506

•  FLX068644 NNRU 100 CLEAR H-520

•  FLX068642 NNRU 100 CLEAR H-529

•  FLX006979 NNRU 100 CLEAR H-566

•  FLX069014 NNRU 100 CLEAR H-778

•  FLX063903 U 100 CLEAR H-566

•  Fixação de um dispositivo utilizável ao 
corpo

•  Fixação durável
•  Proporciona flexibilidade e movimento
•  Construções de dupla face disponíveis
•  Esterilização compatível

Fitas de reforço 
flexíveis para:
•  Medidores de 

glicemia
•  Bombas de insulina
•  Oxímetros de pulso 

Fitas médicas •  FLX068635 NWP 240 WHITE H-506

•  FLX068290 NWP 240 WHITE H-520 

•  FLX068289 NWP 240 WHITE H-529 

•  FLX043343 NWP 240 WHITE H-566

•  FLX068292 NWP 240 WHITE H-778

•  Fixação de tubos médicos e cabos
•  Previne a remoção durante a assistência 

ao paciente
•  Opções suaves para pele sensível
•  Esterilização compatível

Fitas para fixar:
•  Tubos de IV
•  Cabos
•  Tubos de cateteres
•  Sacos de ostomia

Monitorização •  FLX069112 P.E.F. 32 WHITE H-506

•  FLX068291 P.E.F. 32 WHITE H-520

•  FLX065697 P.E.F. 32 WHITE H-529

•  FLX011986 P.E.F. 32 WHITE H-566

•  FLX068293 P.E.F. 32 WHITE H-778

•  Fixação de elétrodos condutores ao 
corpo

•  Permite a deteção precisa do sinal
•  Esterilização compatível

•  Elétrodos de ECG
•  Elétrodos de EMG
•  Elétrodos de EEG

Neonatal •  FLX063513 M 200 CLEAR H-509 •  Adesivo de gel de silicone premium
•  Remove suavemente da pele
•  Adequado para uso de curto prazo
•  Esterilização compatível

Fitas médicas suaves

Dispositivo •  FLX043160 DFM 100 CLEAR H-566

•  FLX068984 DFM 100 CLEAR H-778

•  Ancorar dispositivos médicos no corpo
•  H-778 fornece excelente adesão a 

plásticos de baixa energia superficial
•  Esterilização compatível

Películas de dupla 
face (frente e verso) 
adequadas para 
conexão de dispositivo

Colagem e Montagem •  FLX068435 TT 200 H-566

•  FLX068436 TT 200 H-778

•  Único  liner de remoção de 55 # para 
conversão de forma de rolo

•  Esterilização compatívelAdesivo transferível 
para aplicações gerais 
de montagem e 
colagem

Aplicações comuns

Características

Flexível Extensível Respirável Suave Confortável
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) •  Película de uretano adaptável

•  Adapta-se a curvas complexas 
•  Estiramento bidirecional
•  Excelente resistência à 

ruptura

•  Propriedades elásticas
•  Permite o movimento 

• • • •

Po
lié

st
er

 n
ão

 
te

ci
d

o
 (N

W
P

) •  Não tecido suave de 
poliéster (non-woven) 

•  Permite respiração

• • •

E
sp

u
m

a 
(P

.E
.F

.) •  A espuma espessa fornece uma 
base robusta para elétrodos e 
outras aplicações

•  Suave e flexível
•  Leve
•  Variedade de medidas 
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• •

Po
lié

st
er

 (M
) •  Filme de políester 

transparente
•  Bitola fina
•  Flexível
•  Adesivo unilateral •

Fi
ta

s 
D

u
p

la
-f

ac
e

D
u

p
la

-f
ac

e 
p

o
lié

st
er

 (D
FM

) •  Filme de políester 
transparente

•  Bitola fina
•  Flexível
•  Adesivo frente e verso •

Fi
ta

s 
d

e 
Tr

an
sf

er
ên

ci
a

Fa
ce

 ú
n

ic
a

•  Adesivo de tranferência 
unilateral para colagem e 
montagem
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Adesivos
Remoção suave Utilização geral Desgaste de longa duração

•  Remoção extremamente suave

•  Ideal para pele frágil e sensível

•  Adequado para utilização repetida

•  Utilização geral

•  Resistência moderada

•  Ideal para a fixação de tubos e curativos para 
cuidados saudáveis

•  Alta resistência para uso prolongado

•  Fixação durável 

•  Adequado para tipos de pele difíceis, tais 
como pele diaforética ou com muitos pelos

•  Ideal para a fixação de dispositivos médicos

H-509 H-506 H-520 H-529 H-566 H-778

Desprendimento <1   
Adesividade 19

Desprendimento <3   
Adesividade 91

Desprendimento <65   
Adesividade 720

Desprendimento <69   
Adesividade 930

Desprendimento <99   
Adesividade 1260

Desprendimento <116   
Adesividade 1010

FLX068278

Fixação segura e 
remoção suave

FLX068644 / FLX068642

Fita de reforço de utilização geral

FLX006979 / FLX063903 / FLX069014

Fixação segura com máxima flexibilidade

FLX068635

Respirável com 
remoção suave

FLX068290 / FLX068289

Fixação para utilização geral

FLX043343 / FLX068292

Fixação de elevada aderência

FLX069112

Monitorização para 
peles sensíveis

FLX068291 / FLX065697

Monitorização para utilização geral 

FLX011986 / FLX068293

Monitorização de elevada aderência

FLX063513

O gel de silicone é 
suave em peles sensíveis

FLX043160 / FLX068984

 Dispositivo de alta adesão

FLX068435 / FLX068436

Alta adesão  Colagem e montagem

• A nossa combinação de substratos flexíveis e adesivos não irritantes para a pele formam um portfólio de produtos 
concebido para uma grande variedade de aplicações.

• Escolha entre os produtos existentes ou trabalhe com a nossa equipe técnica para criar uma combinação única 
otimizada para sua aplicação especifica.

Desprendimento (onças/polegadas) ASTM D 903 (modificado para 72 h à TA em aço inoxidável).  Adesividade (g) ASTM D 2979 D 2979. Os produtos em estoque incluem o FLX006979 com um prazo de entrega habitual de 1-3 dias úteis. Todos os outros produtos recomendados são Construções padrão com um prazo de entrega habitual de 10 dias úteis.
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Desprendimento (onças/polegadas) ASTM D 903 (modificado para 72 h à TA em aço inoxidável).  Adesividade (g) ASTM D 2979 D 2979. Os produtos em estoque incluem o FLX006979 com um prazo de entrega habitual de 1-3 dias úteis. Todos os outros produtos recomendados são Construções padrão com um prazo de entrega habitual de 10 dias úteis.



  

 

Capacidades

Revestimento

• Revestimento adesivo

• Revestimento superior

• Sala limpa classe 10.000

• Gama de espessura do 
adesivo de 0,5 mil a 4 mil

• Revestimento de uma e duas 
faces

• Revestimento de zona

• Formulação e mistura

• Laminações multicamada

• Laminações a quente

• Laminações a frio

• Laminações termoadesivas

Superficies

• Microrrelevo

• Perfuração

• Escovado

• Tingimento

Acabamento

• Corte longitudinal
 Tamanhos de corte de 10 a 

152 cm de largura

• Corte em folha
 Folhas de 20 a 259 cm de 

comprimento

• Embalagem personalizada

• Capacidade de 
rebobinagem e emenda

Formatos:

• Padrão (com liner)

• “ Self-Wound” (sem liner 
removível)

• Dupla face (revestida dos 
dois lados)

• Adesivos de transferência 
(liner 2 lados)

Tipo Descrição Prazo de entrega habitual
Produto em estoque Fabricado para estoque 1-3 Dias

Construção padrão Fabricado por encomenda 10 Dias

Construção personalizada Fabricado por encomenda 14 Dias

Desenvolvimento de produto Novo desenvolvimento 30+ Dias

+100 Topcoats

+ 400 Filmes - Frontal

+200 Adesivos

+50 Liners  

FLEXcon® dermaFLEX™ 

Soluções Adesivas 

Skin-Friendly 

dermaF LEX™

by 

Produto armazenado: Película revestida pronta para cortar e enviar. 
Construção padrão: Produto comum com receita estabelecida.

Construção personalizada: Material exclusivo, incluindo tipo de película ou espessura de adesivo alternativo.
Desenvolvimento de produto: Novas películas e adesivos, incluindo os fornecidos pelo cliente.

Laminação

008-1-071421

Apoiando empresas globalmente
É necessário um espírito inovador para experimentar algo que mais ninguém está disposto a experimentar, e esse é 
exatamente o espírito que Myles McDonough tinha em 1956 quando produziu a sua primeira película sensível à pressão 
na sua garagem em Spencer. No momento em que outros fabricantes de películas queriam somente produzir produtos de 
commodities que pudessem ser fabricados rapidamente em grandes volumes, Myles tinha a visão, de que poderia  satisfazer 
as necessidades de outros inovadores que queriam utilizar películas sensíveis à pressão de formas novas e diferentes, nunca 
antes vistas. Estes inovadores precisavam de um parceiro de desenvolvimento para transformar as suas ideias em realidade.

Hoje, mais de 65 anos depois, este espírito continua a ser o que distingue a FLEXcon. Orgulhosamente atendendo desde 
Indústrias de Embalagem á Eletrônicos e de Aeroespacial á Saúde a FLEXcon é um fabricante de  confiança para ajudar  
transformar suas ideias inovadoras de conceito à realidade. A FLEXcon tem fornecido para a Indústria da  Saúde adesivos, 
fitas, películas e tecnologias de revestimento há mais de 35 anos para aplicações  nas áreas de atendimento de pacientes, 
Farmacêuticas, Diagnóstico e Bem-estar. Os adesivos FLEXcon dermaFLEX™ foram testados quanto à biocompatibilidade 
(irritação cutânea, sensibilização, e citotoxicidade) por fornecedores de adesivos FLEXcon utilizando métodos de teste 
ISO-10993 ou  testes semelhantes*

*ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A FLEXCON NÃO FAZ GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA 
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO, EXECUÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMERCIAL. Este produto é um componente de 
dispositivo destinado exclusivamente a processamento, fabrico ou incorporação num dispositivo acabado, e destina-se ainda apenas a utilização como componente 
de dispositivo apenas em pele intacta (ou seja, não se destina a ser utilizado em aplicações de componentes do dispositivo no interior do corpo). O Cliente é o único 
responsável por determinar se este produto componente é adequado para o uso pretendido pelo Cliente, incluindo, mas não se limitando a incorporação no(s) 
dispositivo(s) acabado(s) do Cliente, e por realizar quaisquer testes adicionais que possam ser necessários para apoiar o uso pretendido pelo Cliente. O Cliente é 
o único responsável por garantir que a sua utilização do produto componente está em conformidade com as leis aplicáveis e por obter quaisquer autorizações ou 
aprovações necessárias a partir da sua utilização do produto componente e de qualquer dispositivo acabado que incorpore o produto componente. Os testes de 
biocompatibilidade foram realizados com um adesivo “original” semelhante em algumas circunstâncias. Os resultados completos dos testes de biocompatibilidade 
estão disponíveis mediante pedido.

508-885-8440 PPBT@flexcon.com www.FLEXcon.com/dermaFLEX

1 FLEXcon Industrial Park   •   Spencer, MA 01562-2642 EUA

Telefone +1 (508) 885-8440   •   FAX +1 (508) 885-8400   •   www. FLEXcon.com
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