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INSTRUÇÕES DE USO: 

Descrição: Bionext® é uma membrana semitransparente composta por uma malha de nanofibra de celulose pura fiada por Acetobacter 

Xylinum. As fibras formam um suporte forte e resiliente 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. O Bionext® XP é o Bionext® com fenestrações pré-

cortadas para permitir o gerenciamento de exsudato mais pesado com o uso de um curativo absorvente secundário. 

Indicações: Bionext® é indicado para uso em feridas de espessura parcial e total, como queimaduras, úlceras de perna, úlceras de pressão, 

úlceras diabéticas, feridas traumáticas, feridas cirúrgicas complexas e epidermólise bolhosa. 

Contra-indicações: Não se destina a uso em queimaduras de terceiro grau ou feridas com infecção ativa. 

Inscrição: 

• Limpe a ferida cuidadosamente com um limpador de feridas ou soro fisiológico; remover todos os corpos estranhos e detritos. 

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

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

• Usando gaze ou aplicador similar embebido em limpador de feridas ou solução salina, pressione suavemente a membrana 

Bionext® na ferida para obter aderência total. Certifique-se de remover quaisquer bolhas de ar ou excesso de exsudato presos 

sob a membrana, deslizando suavemente do centro para mover o exsudato de fora para as bordas. 

• Para melhor proteção, ocluir a área com gaze ou curativo secundário respirável nas primeiras 48 horas ou até que a aderência 

total seja alcançada. 

• Ao usar feridas com exsudação mais pesada, fenestrar a membrana antes da aplicação ou usar Bionext®XP, que é pré-fenestrado. 

Coloque Bionext® ou Bionext® XP fenestrado sob compressão com curativo secundário suficiente para controlar o exsudado. 

Remoção do curativo: 

• O Bionext® podé ser trocado conforme necessário e usado por um longo período de tempo, geralmente permanecendo no local 

até que a ferida esteja curada ou 15 dias. 

• À medida que a ferida cicatriza, as bordas da membrana podem ser aparadas à medida que se levantam da pele. 

• Se o excesso de exsudato se formar sob a membrana, use um pequeno orifício para drenar o exsudato ou remova a membrana e 

coloque outro. 

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

• Os curativos são de uso único. 

Armazenamento: Os curativos Bionext® devem ser mantidos em ambiente bem ventilado com temperatura entre 10 ° C e 40 ° C. Aviso: Não 

use se houver infecção ativa. Resolva a infecção antes de usar. Não use se a bolsa tiver sido aberta. Não use a data de validade passada. 

Informações sobre pedidos: 

Estoque # 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 
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