
 

 

 
PRODUTO: Riohex 4% - Solução Degermante
 
CLASSE:  MEDICAMENTOS. 
 
ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.
 

INDICAÇÕES: Antisséptico tópico; degermação da pele do paciente, antes de 
procedimentos invasivos (p.ex, cirurgia, cateter venoso central); banho pré
pacientes; preparo das mãos do
procedimentos invasivos e após cuidado do paciente
patógenos multirresistentes e em situações de surto.
 
MODO DE USAR:  Uso externo. Para a antissepsia das mãos, seguir a técnica de preparo 
pré-operatório preconizada pela
eletrônico <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_
do campo operatório: Umedecer a pele e aplicar o produto
Enxaguar e secar a área com compressas estéreis. Banho pré
Umedecer o corpo e aplicar o produto. Com o auxílio das mãos ou esponjas, friccionar 
suavemente até obtenção de espuma. Enxaguar e secar.
 
PREVENÇÕES E ADVERTÊNCIAS:
casos de contaminação destas partes, lavar abundantemente com águ
curativos. Não usar em mucosas. Contraindicado para pessoas com história de 
hipersensibilidade à clorexidina. 
DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
orientação do farmacêutico. AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ 
SER CONSULTADO.  
 
APRESENTAÇÕES:  
Linha Farma – Não Aplicável. 

Solução Degermante . 

 

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. 

Antisséptico tópico; degermação da pele do paciente, antes de 
(p.ex, cirurgia, cateter venoso central); banho pré

pacientes; preparo das mãos do profissional de saúde, antes da realização de 
asivos e após cuidado do paciente colonizado ou infectado por 

patógenos multirresistentes e em situações de surto. 

externo. Para a antissepsia das mãos, seguir a técnica de preparo 
operatório preconizada pela Anvisa e disponível para consulta em s

eletrônico <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/index.htm>. Antissepsia 
do campo operatório: Umedecer a pele e aplicar o produto friccionando suavemente. 
Enxaguar e secar a área com compressas estéreis. Banho pré-operatório:
Umedecer o corpo e aplicar o produto. Com o auxílio das mãos ou esponjas, friccionar 

obtenção de espuma. Enxaguar e secar. 

PREVENÇÕES E ADVERTÊNCIAS:  Evitar contato com olhos, ouvidos e boca. Para
casos de contaminação destas partes, lavar abundantemente com águ

usar em mucosas. Contraindicado para pessoas com história de 
hipersensibilidade à clorexidina. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA 
DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.  Para correta utilização deste medicamento, solicite 

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ 
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casos de contaminação destas partes, lavar abundantemente com água. Não usar para 
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MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA 
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AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ 



 

 

Linha Hospitalar – 100 mL Almotolia, 500
 
REGISTRO: 
MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA N°
AFE N° 1.01.520 - 1 
 
COMPOSIÇÃO: Cada 100 mL
digliconato de clorexidina ....................................................................................
Excipientes:  glicerina, óxido de alquil dimetil amina, álcool etílico, hidroxietilcelulose, 
essência floral, corante verde (CI 19140+42090) e água purificada.
 
CONSERVAÇÃO:  Conservar em temperatura ambiente (15
 
PRAZO DE VALIDADE : 36 meses a partir da data de fabricação.
 

Farmacêutica Responsável: 
                                                          
 

mL Almotolia, 500 mL Pump, 1,0 L. e 1,0 Litro Dispensador.

AMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA N°

L da solução com tensoativos contém: 
lorexidina ....................................................................................

glicerina, óxido de alquil dimetil amina, álcool etílico, hidroxietilcelulose, 
essência floral, corante verde (CI 19140+42090) e água purificada. 

Conservar em temperatura ambiente (15-30°C).  

: 36 meses a partir da data de fabricação. 

Farmacêutica Responsável: Roberta Mariano Polotto Silva.
             CRF-SP: 25.364 

Litro Dispensador. 

AMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA N° 199/2006.  

lorexidina ...............................................................................................4,0 g 
glicerina, óxido de alquil dimetil amina, álcool etílico, hidroxietilcelulose, 

Roberta Mariano Polotto Silva. 


