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Composição 

 Solução líquida de base alcoólica (SABA) desenvolvida para aplicação nas mãos com o objetivo de 

inativar e/ou temporariamente reduzir o crescimento de microrganismos. Esta preparação 

contem um ou mais tipos de álcool com excipientes, outros ingredientes ativos, e emolientes: 

o Etanol (Desinfetante) 

o Água (Solvente) 

o Álcool isopropílico e isopropanol (Desnaturação, desinfetante) 

o Glicerina (Humectante) 

o Aminometilpropanol (Regulador de pH – agente alcalinizante) 

 

Indicações 

 Para a higienização ou preparação pré-cirúrgica das mãos 

 Os “cinco momentos” para a higiene das mãos na prática clínica definida pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) são os seguintes:  

1. Antes do contacto com o doente 

2. Antes de procedimentos limpos/assépticos 

3. Após risco de exposição a fluidos orgânicos 

4. Após contacto com o doente  

5. Após contacto com o ambiente envolvente do doente 

Líquido desinfetante de mãos 
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Contra-indicações, precauções e observações 

 Inflamável - mantenha longe de fontes de ignição 

 Não aplicar sobre pele com lesões, olhos e mucosas 

 Evitar o contacto com os olhos. Para uso externo. Não ingerir  

 

Principais características do produto 

 Contém 85% de etanol (base alcoólica) 

 Ampla atividade antisséptica e antimicrobiana: espectro de ação 99,9% com elevada eficácia 

 As substâncias hidrofílicas existentes na composição deste produto (glicerina) possuem um efeito 

dermoprotetor garantindo a suavidade e a proteção da pele 

 O etanol assegura um efeito desinfetante ótimo sem irritação da pele 

 Eficaz contra micobactérias e vários vírus 

 Completa vaporização, sem necessidade de lavagem ou secagem após utilização. Não enxaguar 

 Frasco com doseador para uma dosagem correta 

 Sem conservantes 

 Sem corantes ou perfume 

 

Referências legais 

 EN 1500 - Desinfeção Higiênica das mãos – fase 2/ponto2 

 

Técnica de fricção das mãos com solução anti-séptica de base alcoólica (recomendação 

Direção-Geral da Saúde)  

1. Coloque 3ml (=2 pressões do doseador) da solução para higienização das mãos na parte interna 

e seca da sua mão. Use o cotovelo para manusear a alavanca caso o produto colocado no 

suporte para o efeito 

2. Esfregue as palmas das mãos, uma na outra 

3. Palma direita sobre o dorso esquerdo com os dedos entrelaçados e vice-versa 

4. As palmas das mãos com dedos entrelaçados  

5. Parte de trás dos dedos nas palmas opostas com dedos entrelaçados  

6. Esfregue o polegar esquerdo em sentido rotativo, entrelaçado na palma direita e vice-versa 

7. Esfregue rotativamente para trás e para a frente os dedos da mão direita na palma da mão 

esquerda e vice-versa 
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8. Deixe secar. Uma vez secas, as suas mãos estão seguras  

 

Duração total do procedimento: 30 segundos na higienização das mãos  e 1 minuto na preparação pré-

cirúrgica (assepsia) 

 

Nossa Referência 

 
Produto 

 

 
Tamanho  

 
Unidade de venda  

 
Referência 
Quilaban 

 
Líquido desinfetante de mãos 

 
600ml 

 
1 

 
H2172 

 

Condições de armazenamento 

 Protegido de luz solar direta 

 Mantenha longe do alcance de crianças 

 

Durabilidade 

 Período após abertura (PAO): 12 meses 

 Data de durabilidade mínima (selado): 36 meses 

 

Fabricante 

 Abena International A/S 

Egelund 35, 6200 Aabenraa 

Denmark 

 

Data da última atualização: 24-08-2015 


