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BerbereX Wound Cleanser
Informações de uso do produto clínico e do paciente
O BerbereX® Wound Cleanser ajuda a proteger a pele e ajuda na cicatrização de pequenos
cortes, arranhões, queimaduras e feridas, incluindo úlceras de pressão, úlceras diabéticas,
pele e lábios rachados.
O BerbereX® Wound Cleanser é um anti-séptico tópico que ajuda a diminuir o risco de
infecções da pele.
O BerbereX® Wound Cleanser é uma solução tópica para uso externo. É uma combinação
de dois ingredientes ativos: cloreto de benzetônio e alantoína que foram diluídos. O
Benzethonium Chloride, o ingrediente ativo do BerbereX® Wound Cleanser, é um
antisséptico tópico que mata a maioria das formas de bactérias. A alantoína, segundo
ingrediente ativo, protege a pele e promove a saúde da pele.
Como usar o BerbereX® Wound Cleanser:
Spray, aplique ou despeje na área lesada. Quando usado em feridas, o BerbereX® Wound
Cleanser pode ser aplicado na área afetada como irrigação ou limpeza. Também é usado
para molhar certos tipos de curativos (curativo úmido a úmido). Siga as instruções do seu
médico exatamente.
O efeito antibacteriano da solução BerbereX® pode ser afetado por múltiplos fatores.
Portanto, esta solução é frequentemente usada apenas uma vez por dia para feridas leves,
uma ou duas vezes ao dia para feridas crônicas e duas vezes ao dia para feridas altamente
drenantes ou contaminadas. Use este produto conforme indicado pelo seu médico.
Informe o seu médico se a sua condição não melhorar ou se piorar. Discuta outras opções
de tratamento com o seu médico.
Instruções passo a passo para uso:
Antes de usar, por favor, leia todos os avisos no rótulo.
1. Usando uma técnica limpa, aplique o BerbereX® Wound Cleanser na área afetada.
2. Para limpar, use o bocal de pulverização para saturar a ferida.
3. Para irrigar, ajuste a distância do bocal à ferida, de modo que a névoa cubra toda a
superfície da ferida.
4. local pode ser coberto com uma bandagem limpa ou estéril. Se enfaixado, deixe
secar primeiro.
5. Mantenha o bico de pulverização fechado quando não estiver em uso. Siga as
instruções no rótulo.
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CLINICAL USE:
Siga as diretrizes da instituição / instituição para controle de infecção

Dosagem e Administração:

1. Use o BerbereX® Wound Cleanser 1-2 vezes por dia ou quantas vezes forem
necessárias as bandagens. Pulverize na área afetada até a saturação, drene a ferida
e sature-a novamente. Deixe a solução irrigar a ferida por 2-3 minutos e prossiga
para curativo.

2. Sob protocolo rigoroso de controle de infecção: Use o BerbereX® Wound Cleanser
como um curativo úmido. Aplique-o à gaze e embale-o com pensos saturados por 2
a 3 minutos, uma ou duas vezes ao dia. Remova o curativo embalado. Proceda com
o procedimento de tratamento de feridas prescrito pelo médico e aplique um penso
limpo.

Ao tratar úlceras diabéticas, varicosas ou de pressão, juntamente com o BerbereX® Wound
Cleanser, use outros meios fisioterapêuticos e atividades físicas (bandagem elástica,
aparelhos ortopédicos, bem como outros meios para melhorar a circulação periférica). Os
efeitos da aplicação são manifestados na primeira semana. Em pacientes com diabetes, o
efeito ocorre durante a segunda semana de uso.

Quando descontinuar o uso do BerbereX® Wound Cleanser:
1. Se o paciente tiver uma reação alérgica
2. Se o médico não observar sinais de melhora em duas semanas
3. Se a condição piorar
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