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Devido à elevada concentração
de alcool (70% etanol), o
HANDSEPT L proporciona uma
capacidade BACTERICIDA,
FUNGICIDA e VIRUCIDA com
efeitos sobre uma larga gama
de microrganismos como
Bactérias Gram-positivas e Gramnegativas, incluindo patógenos
multirresistentes (e.g., MRSA e
VRE), Mycobacterium
tuberculosis, vários fungos, certos
vírus envelopados como por ex.
herpes simples, HIV, vírus
influenza, vírus sincicial
respiratório e vírus vaccínia, o
vírus da hepatite B e C,
enterovírus (e.g., poliovírus), Sars
CoV 2, e ainda vírus não
envelopados como Hepatite A,
rotavírus, adenovírus e rinovírus. e
enterovírus (e.g., poliovírus).
Sendo um poderoso
antisséptico/desinfectante,
apresenta no entanto baixa
toxicidade.
As informações contidas neste
catálogo são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso
controlo. A CIMAI apenas se
responsabiliza pela manutenção
das características dos produtos de
acordo com a nossa especificação.
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Gel antisséptico para as mãos à base de álcool
PROPRIEDADES:
Gel transparente, incolor, e odor
a limão. O HANDSEPT L possui 70%
(v/v) de etanol, o que lhe confere
excelentes propriedades
antisépticas

USO RECOMENDADO:
Especialmente indicado para
desinfeção cirurgica de mãos na
fase pré-operatória, desinfeção
higiénica das mãos nas
enfermarias e consultórios,
clinicas, casas de saúde, lares de
3ª idade, infantários, nos serviços
de cuidados intensivos e das
doenças infecto-contagiosas e
em outros organismos
institucionais.

MODO DE APLICAÇÃO:

externo.
Manter fora do alcance das
crianças.
Manter afastado de qualquer
chama ou fonte de ignição. Não
fumar.
Evitar o contacto com os olhos.
No caso de ingestão contactar o
Centro Antivenenos

ARMAZENAGEM:
Manter o local bem ventilado e
manusear longe de chamas vivas.
Armazenar à temperatura
ambiente.

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto.

EMBALAGEM:

O produto é utilizado puro, cerca
de 3 ml por desinfeção, de
preferência com as mãos secas.
Na desinfeção higiénica deve-se
deixar actuar 30 segundos e no
caso de desinfecção cirúrgica,
cerca 5 minutos.

500ml / 413gr (Cógido de produto
04764)
5 lt / 4kg (Código do produto
04764)

PRECAUÇÕES:
Deve ser utilizado só para uso
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