
BerbereX® é um limpador de feridas antimicrobiano seguro e não 

irritante que possui propriedades antimicrobianas de amplo 

espectro. Sua formulação exclusiva e patenteada resolve a flora 

patogênica e ajuda a descolonizar a ferida, mas ao contrário de 

muitos antimicrobianos, não prejudica a cicatrização.

BerbereX® ajuda a superar os obstáculos à cura causados pelo 

pH alcalino em feridas crônicas, como úlceras diabéticas e úlceras 

de pressão, mas não tem efeitos colaterais conhecidos.

BerbereX® é simples de usar, não requer alterações significativas 

nos protocolos atuais de tratamento de feridas e promove a 

cicatrização de feridas agudas e crônicas.

BerbereX® Wound Cleanser destina-se ao uso em ambientes 

clínicos e em cuidados domiciliares para facilitar a limpeza de 

detritos, exsudato, material orgânico, incluindo microrganismos de 

feridas, como úlceras de pressão, úlceras do pé diabético, feridas 

pós-cirúrgicas e queimaduras.

BerbereX®

Reduzir infecções pós-cirúrgicas



Cloreto de benzetônio tem uma longa história de uso. Ele requer apenas um curto 

tempo de contato para ser eficaz contra muitos tipos de microorganismos, 

incluindo uma grande variedade de bactérias gram-positivas e gram-negativas. 

Em um ensaio clínico de desempenho antimicrobiano, o BerbereX® Wound 

Cleanser mostrou eficácia contra cepas altamente virulentas de bactérias 

resistentes a antibióticos que foram coletadas de pacientes hospitalizados. Em 

contacto, inibiu todas as estirpes de Staphylococcus Aureus Resistentes à 

Meticilina (MRSA), Enterococcus Resistentes à Vancomicina (VRE), 

Streptococcus do Grupo B (B-Strep) e E. Coli.

A ciência clínica mostrou que a cicatrização de feridas crônicas, como úlceras 

diabéticas e úlceras de pressão, requer um pH levemente ácido. O BerbereX® 

Wound Cleanser tem um pH de 4,7, o que ajuda a superar os efeitos do pH alcalino 

normalmente encontrados em tais feridas.

A alantoína promove a pele saudável, melhorando a epitelização e o crescimento 

saudável de novos tecidos. O uso do BerbereX® Wound Cleanser facilita a 

remoção de detritos, excesso de exsudato e fragmentos de tecido necrótico. Reduz 

a infecção, promove um ambiente úmido para feridas e ajuda a manter o pH da 

ferida em uma faixa desejável. Todos estes são componentes essenciais para uma 

recuperação bem sucedida de feridas.

Como funciona?



( ) # of levels               [ ] # of infections

Eficácia e segurança do Berberex Wound Cleanser em incisões cirúrgicas pós-operatórias

Estudo para avaliar 180 pacientes consecutivos após cirurgia na coluna vertebral.

“66 pacientes foram tratados com o BerbereX® Wound Cleanser; e 114 pacientes receberam o padrão de 

atendimento. Dentro do grupo tratado, havia 128 níveis cirúrgicos tratados, enquanto 198 níveis cirúrgicos 

foram tratados pelo padrão de atendimento; 1,93 níveis por procedimento cirúrgico para o 

BerbereX®tratado e 1,73 níveis para o paciente padrão. Ao longo da avaliação, assegurando que todas as 

infecções foram tratadas com sucesso - 11 pacientes que seguiram o protocolo padrão foram tratados para 

infecção, enquanto nenhum dos pacientes que receberam BerbereX® para seus cuidados pós-operatórios 

necessitou de qualquer tratamento adicional . Dos 11 pacientes que foram tratados para infecção, 4 

tiveram infecções graves e 7 tiveram infecções incidentais. Para as 4 infecções graves, 3 receberam 

tratamento de ferida e 1 paciente foi readmitido para atendimento. Das 7 infecções notadas dentro do 

grupo de fusão lombar, 2 eram multi-nível, e dentro das 4 infecções tratadas na população de 

descompressão, outras 2 também eram multiníveis. "

RESULTADOS:



3 dias após a cirurgia. Antes 

do primeiro tratamento com 

BerbereX ®.

Macho de 50 anos, após cirurgia de descompressão do nervo ulnar

Descompressão do Nervo Ulnar Pós-Cirúrgica

Após 48 horas de tratamento 

com Berberex a cada 12 

horas. Paciente foi capaz de 

descontinuar Vicodin.

17 dias após a cirurgia. O 

paciente recebeu apenas 4 

tratamentos de Berberex 

durante 2 dias.



5 dias após a cirurgia. Antes do 

primeiro tratamento com BerbereX®.

Homem de 31 anos de idade, após cirurgia de separação da articulação acromioclavicular.

Cirurgia pós-cirúrgica de separação da articulação acromioclavicular

Após 7 dias de aplicação do 

BerbereX a cada 12 horas.

No final da segunda semana de 

aplicação do BerbereX; A cada 12 

horas 1ª semana e uma vez por dia 

durante a 2ª semana; 19 dias desde 

a cirurgia.
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Figura 2 após 13 semanas, antibióticos, 

NPWT, OHB

Ferida não estava curando. O tratamento com 

BerbereX ® foi iniciado.

Paciente do sexo masculino, 74 anos, 

paraplégico com história de diabetes tipo I. 

O paciente teve uma amputação do quinto 

dedo devido a uma úlcera crónica não 

cicatrizada que se formou como resultado 

da deposição de ácido úrico e tratamentos 

mal sucedidos.

Saturado com BerbereX ® 

antes das trocas de curativos.

Amputação pós-operatória sem cicatrização



4 Semanas1 Semana

8 Semanas6 Semanas

Ferida Diabética sem cicatrização

Disponível em garrafas 

de 4 oz e 16 oz


