
O Bionext® é uma membrana 
semitransparente composta por uma 

malha fiada de nanofibra de celulose pura 
por AcetobacterXylinum. As fibras formam 

um arcabouço forte e resistente para a 
regeneração do tecido. A membrana é 

projetada para regular a umidade da água, 
promover o metabolismo celular e proteger 

feridas de microorganismos externos.

MEMBRANA DE BIOCELULOSE
Funciona como um substituto temporário de skin



• Enxágue bem com limpador de feridas ou solução salina. Seque 
suavemente a ferida com uma gaze seca estéril.

• Corte o curativo no tamanho certo; A membrana deve se sobrepor à 
margem da ferida em 1 cm.

• Usando uma compressa de gaze ou aplicador semelhante 
umedecido com limpador de feridas ou solução salina, pressione 
suavemente a membrana Bionext® na ferida para obter adesão total. 
Certifique-se de remover as bolhas de ar ou o excesso de exsudato 
preso sob a membrana, deslizando suavemente do centro, movendo 
o exsudato em direção às bordas.

• Para melhor proteção, oclua a área com gaze ou um curativo 
secundário respirável nas primeiras 48 horas ou até que a adesão 
total seja alcançada.

• Use Bionext XP® com poros para feridas mais exsudativas, usando 
curativo secundário absorvível suficiente para lidar com o exsudado. 
Troque os curativos secundários conforme necessário, deixando o 
Bionext XP® no local por até 15 dias.

Remoção do curativo:
• O Bionext® pode ser trocado conforme necessário e usado por um 

longo período de tempo, geralmente permanecendo no lugar até 
que a ferida cicatrize ou por 15 dias.

• Conforme a ferida cicatriza, as bordas da membrana podem ser 
aparadas à medida que são retiradas da pele.

• Se houver excesso de exsudato sob a membrana, use um pequeno 
orifício para drenar o exsudato ou remova a membrana e insira 
outra.

• Bionext® deve ser removido se houver sinais e sintomas de 
infecção.

• Os curativos são para uso único.
Armazenamento: Os curativos Bionext® devem ser mantidos em 
ambiente bem ventilado entre 10° C e 40° C. FDA registrado.

Informações do pedido: 
Bionext® Bionext XP®  (Fenestrada para o exsudato mais pesado)

Instruções de uso:
Indicações: Bionext® é projetado para uso em feridas de espessura 
parcial e total, como queimaduras, úlceras de perna, úlceras por 
pressão, úlceras diabéticas, feridas traumáticas, feridas cirúrgicas 
complexas e epidermólise bolhosa.

Contra-indicações: Não foi projetado para uso com queimaduras de 
terceiro grau.

Solicitação: Limpe a ferida cuidadosamente com um limpador de feridas 
ou solução salina; Removendo todos os corpos estranhos e detritos.

Feito no Brasil
www.BennettHealth.net/Bionext 
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Valores # Descrição do produto Unidades / Caixa

C1-25X Bionext® 5,0 cm x 5,0 cm 20/Caixa

C1-35X Bionext® 5,0 cm x 7,5 cm 20/Caixa

C1-75X Bionext® 7,5 cm x 10,0 cm 10/Caixa

C1-150X Bionext® 10,0 cm x 15,0 cm 10/Caixa

C1-300X Bionext® 15,0 cm x 20,0 cm 10/Caixa

Valores # Descrição do produto Unidades / Caixa

C1-25XP Bionext XP® 5,0 cm x 5,0 cm 20/Caixa

C1-35XP Bionext XP® 5,0 cm x 7,5 cm 20/Caixa

C1-75XP Bionext XP® 7,5 cm x 10,0 cm 10/Caixa

C1-150XP Bionext XP® 10,0 cm x 15,0 cm 10/Caixa

C1-300XP Bionext XP® 15,0 cm x 20,0 cm 10/Caixa

Dia 0 Dia 4 Dia 9 Dia 20

1. Corte o Bionext® em um tamanho 1 cm maior que a 
ferida; manutenção de condições estéreis (Fig. A)

2. Aplique na lesão. (Fig. B)
3.

4.

Com uma gaze embebida em solução estéril
(Solução HOCl, água estéril, solução salina, etc.) 
pressione suavemente o Bionext® na lesão para a 
adesão completa (Fig. C)
Remova o excesso de exsudado e bolhas de ar entre 
o Bionext® e o leito da ferida (Fig. D)

Fig. D

Solicitação

Bionext® é um tratamento biológico eficaz para feridas que pode ser usado 
como um substituto temporário da pele em feridas como queimaduras, feridas 
traumáticas, úlceras crônicas e feridas diabéticas. Atuando como uma poderosa 
barreira contra infecções bacterianas, o Bionext® tem como objetivo proteger 
as lesões do meio externo, evitando eventos exógenos que normalmente 
poderiam interferir no processo de cicatrização. Devido à sua permeabilidade 
seletiva, o Bionext® permite a passagem de gases e bloqueia a passagem de 
líquidos e agentes externos.

O Bionext® adere completamente à lesão de forma prática e segura, formando 
uma camada salina que se desprende automaticamente, assim que o tecido é 
reconstruído. Isso permite que o curativo permaneça intacto por até 15 dias, 
eliminando as trocas frequentes de curativos.

Vantagens: Bionext ajuda a reduzir a dor, manter a temperatura de cicatrização, 
hemostasia, diminuir a perda de eletrólitos e otimizar o processo de 
cicatrização.

Estudo de caso: Queimadura de segundo grau
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