
Trabalhos comparativos da redução da contaminação 

microbiana das mãos comprovaram que a fricção com 

álcool 70 g + clorexidina 0,5 g é superior às demais 

composições conhecidas, tanto na ação imediata quanto 

na manutenção da eficácia após três horas da aplicação.

Consistência Líquida
Solução líquida para higienização das mãos à base de 

álcool a 70%, clorexidina 0,5% e peróxido de hidrogênio + 

AGE. Único com esta composição no mercado nacional.

Renova a pele devido a ação de AGE*. Isento de gel, não é 

pegajoso e não obstrui a dispensação. Possui fragrância 

agradável e efeito renovador, deixa a pele hidratada e 

protegida. Ação mesmo em presença de matéria orgânica. 

Seca rapidamente sem a necessidade do uso de toalhas. 

Ação rápida e eficaz em poucos segundos. Age frente ao 

HBV, HBC e outros vírus.

Benefício e Conforto

Princípio Ativo: Álcool 70 + Clorexidina
+ Peróxido de Hidrogênio + AGE

BIO ASSEPT OX
Antisséptico
Higienizante
Hidratante

Ao seu lado controlando infecções



Vantagens do Bio Assept OX em
relação ao álcool gel.

1. A atividade antimicrobiana de formulações alcoólicas na forma em Gel é frequentemente mais baixa do que as 
composições líquidas. (1,2,3).

2. O aumento da viscosidade em soluções alcoólicas contendo gel (ex: ácido poliacrílico – “espessante” e poliamina 
– um neutralizador) limitam a dispersão do álcool presente no produto. (2,4).

3. O sistema “espessante” pode impedir a liberação do álcool, reduzindo a eficácia do produto. (4).

4. Estudos realizados no Brasil de acordo com a norma EN 1500, dentro de aplicação em 30 segundos de fricção, 
demonstram que a maioria dos produtos à base de álcool gel produzidos no Brasil apresentam eficácia limitada na 
Higiene de Mãos. (5)

5. Uma solução alcoólica adequada é um antisséptico excepcional, por possuir características microbicidas direcio-
nadas aos microrganismos mais frequentes neste meio e reduzida toxicidade. (6)

6. A adição de H2O2 – peróxido de hidrogênio – aumenta consideravelmente a atividade viruscida contra o HBV (Vírus 
da Hepatite B) e outros. Muito provavelmente, o componente ativo H2O2, é intensificado pela combinação com o 
álcool, o qual tem uma função carreadora, além da atividade viruscida. (7)

7. A alta carga de trabalho é uma dificuldade séria, pois se um funcionário de enfermagem de uma UTI  lavasse as 
mãos, com técnica adequada, todas as vezes que é recomendado, gastaria cerca de um quinto do seu tempo de 
trabalho. (8)

8. A antissepsia das mãos leva apenas 20 segundos, desde que haja disponibilidade de um produto à base de álcool 
adequado. (8) 
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