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Os resultados e o que
Todo rosa depois de 10 minutos
Se o adesivo mudou completamente da cor azul para
rosa, de maneira uniforme, após 10 minutos, o teste é
considerado normal. A hidratação da sua pele está
normal e sua capacidade de transpiração também está
normal. Marque o resultado obtido nos cartões de
resultados (o destacável é para seu médico e o outro é
para seus registros pessoais). Consulte a Figura 1.
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Meu registro de resultados
do teste neuropad®
Registre seus resultados do teste usando este cartão e guarde-o
para seu registro pessoal. Deixe um lembrete em sua agenda para
repetir o teste em um ano ou, preferencialmente, em seis meses.
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Se o adesivo tiver mudado parcialmente da cor azul
para rosa (resultado misto azul-rosa) após 10 minutos,
então a sua capacidade de transpirar pode estar
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resultados. Você deve entrar em contato com um
membro da sua equipe de saúde especializado em
diabetes ou marcar uma visita ao seu médico assim
que possível levando os resultados dos testes com
você. Veja a Figura 2.
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Permanece azul após 10 minutos
Se o adesivo não mudou de cor após 10 minutos e
permanece uniformemente azul, sua capacidade de
transpiração está anormal e você deve marcar tal
resultado no local indicado no cartão de resultados.
Entre em contato com um membro da sua equipe de
saúde especializado em diabetes ou organize-se para
procurar seu médico assim que possível levando os
resultados dos testes com você. Consulte a Figura 3.
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Registre os resultados do seu teste nos
cartões anexados.

Nome: ____________________________
Data de nascimento (DD/MM/AAAA):
____/____/________

O neuropad® é um teste simples de
acompanhamento para ser feito em casa ou
em clínicas para detecção de problemas em
pés diabéticos.
PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: O teste
neuropad® é apenas para uso externo. Não deve ser aplicado em nenhuma parte
do corpo, exceto na sola do pé. Se a pele do pé estiver muito rachada,
visíveis, feridas abertas ou com sinais de
local (pele vermelha), não
aplique o adesivo e entre em contato c o m um
de saúde assim que
possível. Evite o contato do adesivo com olhos, mucosas e nunca o inale. Não o use
se você for alérgico a cromo, níquel ou cobalto. Mantenha fora do alcance de crianças.
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: Substrato:
transparente de
para uso médico). Adesivo: cola de poliacrilato hipoalergênica para
uso médico. Indicador: 100% viscose, aglutinante reforçado e composto com solução de CoCl2. CLASSIFICAÇÃO LEGAL: Dispositivo médico CE, Classe I.
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Como funciona?
Danos na rede de nervos dos pés como resultado da diabetes podem
resultar na produção insuficiente de umidade pelas glândulas
sudoríparas, levando a pés secos e rachados. O termo médico é
DISFUNÇÃO SUDOMOTORA. A cor azul no neuropad® muda para rosa
na presença de umidade e é isso que acontece com um pé normal. Se o
neuropad® permanecer azul ou mudar apenas parcialmente para o rosa,
isso indica que as glândulas sudoríparas não estão funcionando
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cor). Este é um aviso precoce de danos mais graves dos nervos e que
podem levar ao surgimento de feridas e complicações ainda mais graves
se não forem tratados.
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Tem sido clinicamente estudado?
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Sim. Foram publicados mais de 40 artigos de pesquisa em
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neuropad® é um indicador válido do dano nervoso nos pés e um bom
preditor de futura ulceração nos pés em pessoas com diabetes.

Aplicando o teste em 5 passos
1

estejam completamente secas.
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OBSERVAÇÕES PARA DALTÔNICOS
caso, peça ajuda a alguém.

Sem tocar no quadrado azul no centro do adesivo, remova a
o adesivo em qualquer uma das seguintes opções: idealmente
sobre a sola do seu pé esquerdo, logo abaixo do dedão
do pé, do dedo mindinho ou abaixo do arco do pé. Aguarde
10 minutos para o teste ser concluído.

Como usar o neuropad®
Leia as seguintes instruções cuidadosamente, pois elas contêm
informações importantes sobre o teste de triagem neuropad® e como
usá-lo corretamente. Se você tiver alguma dúvida que não tenha sido
respondida neste manual de instruções, entre em contato com seu
médico. Cada pacote contém 2 adesivos de teste, um para cada pé. Eles
se parecem com esparadrapos comuns e devem ser aplicados de maneira
semelhante, mas apenas sobre a pele íntegra nas solas dos pés. Não abra
os adesivos de teste até que esteja pronto para usá-los.

Abra o pacote selado de cor prateada, rasgando-o no topo, de
acordo com a marcação e remova os dois adesivos. Separe
um adesivo para cada pé. Remova o primeiro adesivo de sua
cor azul uniforme. Se estiver total ou parcialmente rosa, então
não deve ser utilizado.
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Quando você estiver pronto para realizar o teste remova os
sapatos e meias. Caso seja necessário, limpe e seque seus pés.
Espere 5 minutos para que qualquer umidade das solas dos
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Após 10 minutos, retire o adesivo cuidadosamente segurando
uma das pontas e quando você tiver removido
completamente do seu pé, dobre as duas abas adesivas para o
meio da parte de trás do adesivo de teste sem tocá-lo, de
maneira que isole seu resultado.

marcando o quadrado correspondente no cartão destacável
em anexo. Para completar o teste, aplique o segundo adesivo
no outro pé, repetindo o processo descrito nos passos 3 e 4.
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Resultados do teste neuropad®
Anote os resultados do seu teste neste cartão e informe ao seu
médico assim que possível, se o resultado de um dos pés for
anormal (adesivo com coloração azul ou parcialmente azul).
Observação: um resultado anormal não é uma emergência médica.
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Nome: ____________________________
Data de nascimento (DD/MM/AAAA):
____/____/________
Data em que o teste foi realizado (DD/MM/AAAA):
____/____/________
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