


Antibióticos, hormônios são algumas 
das substâncias que não são �ltradas 
por estações de tratamento de esgoto 
sendo encontradas na água que 
utilizamos diariamente (UN 
Environment, 2017 – Disponível em: 
https://goo.gl/5LDHNy).

A utilização de géis lubri�cantes é 
uma prática rotineira em laboratórios 
de simulação uma vez que o uso de 
medicamentos originais, como 
lidocaína, por exemplo, pode diminuir 
a vida útil dos simuladores. Muitas 
vezes a importação desses produtos, 
quando possível, é custosa e 
burocrática, havendo a necessidade 
de uma opção nacional que atenda o 
mesmo objetivo.

A HER - Health Engineering é uma empresa de desenvolvimento de produtos 
inovadores na área de simulação na saúde. O principal produto é o Placebex, 
apresentado na forma de frasco ampola placebo ou de ampola de vidro, 
utilizado para a simulação de preparo de medicamento. O objetivo é substituir 
os medicamentos originais (antibióticos, antiin�amatórios, analgésicos) 
utilizados no ensino atualmente. Também serve como uma alternativa a estes 
insumos, podendo ser desprezado na pia sem gerar impacto negativo ao meio 
ambiente. Além disso, também dispõe de gel lubri�cante a base de água, que 
não dani�ca os simuladores e atende práticas como: cateterização vesical, 
sondagem nasogástrica, ou entérica, partos naturais, entre outros. Todos os 
produtos são utilizados para simulação de procedimentos nos cursos da saúde 
e devem ser aplicados em manequins simuladores.

Atualmente os laboratórios de ensino 
na saúde utilizam frascos ampola e 
ampolas vencidos, doados, para o 
aprendizado da técnica de diluição de 
medicamentos. Os principais 
problemas enfrentados são: doações 
menores que a demanda, geração de 
resíduo químico após diluído, 
descarte na pia,  danos aos 
manequins e meio ambiente, custo 
para o descarte adequado de resíduo 
químico. Quando os frascos são 
comprados, o custo X benefício da 
retirada dos mesmos da farmácia para 
praticas educativas é inadequado.

Sabe-se que o descarte incorreto de 
medicamentos (na pia, por exemplo) 
é prejudicial para o meio ambiente e 
coloca em risco a saúde humana. 

O Placebex tem as seguintes vantagens e diferenciais: é ecologicamente 
correto, substitui os insumos farmacêuticos utilizados atualmente, é inovador 
(patenteado), não gera resíduo químico, não precisa ser pago para ser 
descartado, pode ser despejado na pia, em valor competitivo com relação aos 
medicamentos originais, promove um status ambiental ao laboratório que o 
utiliza, diminui a retirada de medicamentos para cura ou tratamento das 
farmácias.
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PLACEBEX
APRESENTAÇÕES E PREÇOS

FRETE: FOB (por conta do cliente)
PAGAMENTO: 20 dias após o faturamento
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Placebo de aspecto liofilizado e 
liquido incolor após diluído, ideal 
para técnica de preparo e diluição 
de medicamentos em frasco 
ampola.

FRASCO AMPOLA 10mg

R$ 7,90

R$ 3,90

R$ 220,00

R$ 60,00

R$ 29,90

Água destilada para habilidades 
de quebra e aspiração de ampola.

AMPOLA DE 2ml

Gel a base de água para cenários 
simulados de parto.

GEL LUBRIFICANTE
1 litro e 250ml

Ideal para cenários de cateterismo 
e sondagens.

GEL EM BISNAGA DE 30ml

1 litro:

250 ml:


