
 
 
 

 

 
 Nova Renko Indústria Ltda. 

  

Rua Miguel Gimenes Alves, 630 – Jd. Santa Izabel - CEP:13.185.490 – Hortolândia – SP - Telefone/Fax: 19 3809-2028 
SAC: sac@renko.com.br - http: www.renko.com.br 

Página 1 de 2 

 

 
 

SUAVITÉ ANTISSÉPTICO USO HOSPITALAR 
SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO Á BASE DE CLORHEXIDINA  

 
 
Descrição: 

 
Sabonete líquido antisséptico de amplo espectro de ação microbiana, capaz de eliminar tanto bactérias gram-
positivas e negativas. Possui baixa toxicidade e prolongado efeito residual, inibindo a proliferação bacteriana. É 
ativo na presença de matéria orgânica, não absorvível e não causa irritação a pele.  
 
Características do produto: 
 

• Formula equilibrada; 
• Permite uso freqüente, pois, contem tensoativos de baixa irritabilidade dérmica, agentes hidratantes e 

emolientes natural; 
• Possui agentes especiais de limpeza que limpam sem ressecar a pele; 
• Boa formação de espuma;  
• Facilmente removido por enxágue; 
• Ação microbicida. 

 
 
Indicação de uso: 

 
Sabonete antisséptico, formulado especialmente para profissionais das áreas da saúde e alimentícia (cozinhas 
industriais, indústrias alimentícias e afins), laboratórios, etc, que necessitam de proteção microbiológica adicional, 
nas seguintes situações: degermação das mãos e braços das equipes médicas e de enfermagem que trabalham 
em áreas críticas, na antissepsia da pele em pré operatórios e também em alguns pequenos procedimentos 
invasivos como substituto à soluções contendo Iodo; auxilia na tricotomia, pessoas sensíveis aos compostos 
iodados, banhos em geral, manipulação de alimentos, etc.  
 
Modo de Uso: 

 
Produto pronto uso. Umedecer a pele, aplicar uma quantidade do sabonete espalhando o suavemente através de 
movimentos circulares até a formação de espuma abundante. Deixar agir por aproximadamente 2 minutos e 
enxaguar com água corrente. Limpar as unhas com escova. Na antissepsia pré-operatória, realizar os 
procedimentos por 3 minutos. Realizar os procedimentos complementares da anti-sepsia. Calçar luvas 
esterilizadas. 
 
Dados físico-químicos: 

 
 

Aparência Liquido viscoso  
Cor e Odor: Incolor – Característico  
pH, a 25°C 5,5 – 7,0 
Ingrediente ativo, %. (Clorhexidina) 0,3  
Densidade, g/mL a 25°C 1 – 1,02 
Inflamabilidade Não inflamável  
 
 
Apresentação: 

 
Produto disponível em frascos de 1L e bombonas de 5L e 20L. 
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Precauções de uso: 

 
CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS. Não ingerir. Evite contato com os olhos.  Em 
caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Persistindo a 
irritação, procure auxílio médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro 
de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. 
Não administre nada por via oral a uma pessoa inconsciente.  
 
Cuidados de conservação: 

 
Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo 
do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins.  


