
Polihexam Líquido - Instruções de Uso 

POLIHEXAM® LÍQUIDO 

PRODUTO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS 
Instruções de uso para limpeza, hidratação e descontaminação de feridas dérmicas instaladas, 
contaminadas e crônicas. 

INSTRUÇÕES GERAIS: 
As feridas cutâneas crônicas encontram-se geralmente cobertas com resíduos de exsudato, com 
camadas espessas de fibrina, com tecido necrosado, ou seja, com os denominados detritos celulares. 
Esta crosta constitui um bom meio de desenvolvimento microbiológico, não só para a flora patogênica, 
como também para a flora transitória ou flora residente, o que retarda substancialmente o processo 
cicatricial da ferida.É aconselhável uma limpeza protetora da ferida e, simultaneamente, uma hidratação 
permanente do leito da mesma com POLIHEXAM LÍQUIDO®. 
POLIHEXAM LÍQUIDO® possui uma capacidade de limpeza tecidual, muito boa, mesmo em locais de 
difícil acesso, como fissuras e feridas cavitárias. 

PERFIL DO PRODUTO E ÁREAS DE APLICAÇÃO: 
POLIHEXAM LÍQUIDO® pode ser aplicado, nos seguintes casos: 
· Limpeza e hidratação de feridas cutâneas crônicas; 
· Hidratação de curativos e coberturas de feridas, tais como compressas, gazes, curativos secundários, 
esponjas, géis, hidrofibras, alginatos, hidrocolóides, entre outros; 
· Na mudança do curativo ou de outras coberturas de feridas para o desprendimento da crosta. 
A aplicação do POLIHEXAM LÍQUIDO é indolor e igualmente bem tolerada por indivíduos alérgicos. 
Os odores desagradáveis da ferida são rapidamente eliminados. 

UTILIZAÇÃO EM GERAL: 
As feridas devem ser irrigadas e limpas com POLIHEXAM LÍQUIDO de forma a retirar as crostas de fácil 
remoção antes de prosseguir o tratamento com outro produto da linha POLIHEXAM® mais indicado para 
o caso. 
Para efeito de limpeza pode-se utilizar, conforme a necessidade, compressas embebidas em 
POLIHEXAM® LÍQUIDO. 
Devido a hidratação relativamente escassa, deve-se efetuar a troca das compressas diariamente. 
A aplicação deve ser frequente, até que todo tecido necrosado possa ser removido com facilidade e a 
ferida esteja aparentemente limpa. 
Trata-se de um bom princípio para a reconstrução natural da ferida. 
 

LIMPEZA DA REGIÃO CIRCUNDANTE: 
Aconselha-se uma boa e cuidadosa limpeza de todo o campo que rodeia a ferida, com POLIHEXAM 
LÍQUIDO, a fim de minimizar o risco de disseminação de micro-organismos. 
Em superfícies grandes ou de difícil acesso, aconselha-se a deixar toda a área afetada imersa em 
POLIHEXAM LÍQUIDO®, por no máximo 15 minutos. 
Deve-se usar a solução não diluída. 

INDICAÇÃO: 
Produto à base de PHMB indicado para limpeza, hidratação de feridas cutâneas crônicas; hidratação de 
curativos e coberturas de feridas, tais como compressas, gazes, curativos secundários, esponjas, géis, 
hidrofibras, alginatos, hidrocolóides para o desprendimento da crosta e desodorização de 
feridas. 

MODO DE USO: aplique o produto diretamente na ferida para hidratar e promover a limpeza. Seque as 
bordas da ferida e siga o protocolo da instituição para o tratamento da ferida. 
PARA A REMOÇÃO DE CURATIVOS INCRUSTADOS, HIDRATE-O ABUNDANTEMENTE COM 
POLIHEXAM LÍQUIDO® EVITANDO DOR E TRAUMA NA FERIDA. 

UTILIZAÇÃO EM CURATIVO SOBRE ZONAS NECROSADAS OU EM CURATIVOS DIFÍCEIS DE 
MUDAR: 
É frequente haver curativos sobre crostas ou colados à superfície da ferida. Se estes curativos forem 
retirados secos da superfície da ferida (por pressão do tempo), originam-se frequentemente novas lesões, 
as quais vão, por sua vez, atrasar o processo de cicatrização. 
Nos casos de curativos difíceis de remover, aconselha-se umedecer as compressas com POLIHEXAM ® 



LÍQUIDO até que seja possível remover suavemente o curativo, sem traumatizar a superfície da ferida. 
Nas crostas grosseiras e difíceis de remover deve-se impregnar muito bem, com POLIHEXAM LÍQUIDO, 
toda a ® área afetada até seja fácil proceder a remoção do curativo. 

BIOCOMPATIBILIDADES: 
Não citotóxico, não irritante, não sensibilizador, não provoca a inibição da granulação e da epitelização, 
dermatologicamente testado – HIPOALERGÊNICO. 

REAÇÕES ADVERSAS: 
POLIHEXAM LÍQUIDO pode causar reações alérgicas como urticárias e ® exantema (menos que 1 em 
10.000). 

CONTRA INDICAÇÃO: 
Uma vez que não pode ser excluída a possibilidade de alergia, não se deve utilizar POLIHEXAM 
LÍQUIDO ® em caso de alergia conhecida, ou de suspeita de alergia, a qualquer um dos seus 
componentes. 
Não utilizar em cartilagem hialina. 
Não utilizar em associação com tensoativos aniônicos, por estes poderem afetar a conservação. 
POLIHEXAM LÍQUIDO® não deve também ser misturado com outros produtos de limpeza de feridas 
como: sabonetes, pomadas, óleos e enzimas, entre outros. Deve-se assegurar a completa remoção 
dessas substâncias do leito da ferida com POLIHEXAM LÍQUIDO®. 

INDICAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA: 
Só para utilização externa em feridas cutâneas. Não serve para perfusão ou injeção. Não deglutir. Utilizar 
exclusivamente produtos íntegros e não danificados. Não expor os frascos à luz solar direta. Manter fora 
do alcance das crianças! Proibido reprocessar. 

COMPOSIÇÃO/DADOS TÉCNICOS: 
Água purificada, derivado betaínico 0,1% poliaminopropil biguanida (polihexanida) 0,1%. 

ASPECTO E ODOR: 
Solução límpida, incolor e inodora. 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: 
O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente (15-30ºC), longe da luz solar direta, mantido 
na embalagem original, bem fechada. A umidade do ar não interfere na conservação do produto. 

PRAZO DE VALIDADE: 
Se observados os cuidados de conservação o produto é válido por 2 anos. Os frascos que tenham tocado 
na ferida devem ser descartados após a utilização. 

APRESENTAÇÕES: 
Frasco contendo 20, 30, 50, 100, 120, 150, 200, 300, 350 e 500 ml. 
Caixa com 1, 12, 24 e 100 unidades. 

PRODUTO NACIONAL. 

FABRICADO PRO: 
HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA 
CNPJ: 04.506.487/0001-30 – INDÚSTRIA BRASILEIRA 
Av. José Abbas Casseb, nº 135 – São José do Rio Preto – SP 
SAC: (17) 3302-1600 e-mail: helianto@terra.com.br / sac@helianto.com.br 
RESPONSÁVEL TÉCNICA: DRª. MARYSTER FERRARI PICOLIN CRF SP 27.877 

ANVISA: 
Classe IV 80225200020 

LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE: 
Vide marcação no frasco. 

 


