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PURELL Surgical Scrub Antisséptico para as Mãos  

 
FICHA TÉCNICA 

 

Indicação: Antisséptico para as mãos. Indicado para a preparação pré-cirúrgica das mãos.  

Modo de uso: Aplique quantidade suficiente do produto nas mãos e antebraços limpos e secos e friccione o produto 

mantendo a pele molhada por 2 minutos conforme EN 12791. 

 

Propriedades físico-químicas: 

Ingrediente ativo: Álcool Etílico 70% 

Aparência: Gel incolor                        

Sem Fragrância                             

pH 6,5 – 8,5 

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente em local seco e limpo. Evite extremos de calor ou frio. 

 

Dados de eficácia - In Vivo 

 

TESTE – DIN EN 12791 - In Vivo 

 

Laboratório 

independente 

HygCen Centrum für Hygiene und medizinische Produktsicherhelt GmbH, 

Schwerin, Germany 

 

Resultados 

 

Produto Média da redução Log10 

imediata 

Média da redução Log10 após 3h 

Referência: 60% 1-propanol 2,09 2,00 

Teste: PURELL SURGICAL SCRUB 2,05 2,45 

 

Objetivo Avaliar se o produto teste é eficaz para preparação pré-cirúrgica de mãos. 

Descrição do teste Os produtos são avaliados quanto à redução log10 da flora residente nas mãos de 

participantes. O produto de referência e o produto teste são aplicados nas mãos dos 

participantes para avaliação. Os resultados de redução Log10 do produto teste são 

estatisticamente comparados aos resultados do produto de referência e não podem 

ser estatisticamente inferiores na aplicação imediata ou após 3 horas de 

amostragem. Se a redução Log10 para o produto teste é significantemente maior que 

o produto de referência em 3 horas, então a eficácia para o objetivo do teste está 

comprovada. 
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Conclusões: De acordo com a DIN EN 12791 o produto teste PURELL Surgical Scrub está aprovado para ser 

utilizado nas preparações pré-cirúrgicas de mãos com efeito sustentado pela indicação: Aplicar quantidade 

suficiente do produto nas mãos e antebraços e friccionar mantendo a pele molhada por 2 minutos. 

 

 

 

Testes de Irritabilidade e Sensibilização Dérmica em Humanos 

 
TESTE – 21 Day Cumulative Irritancy Assay with Delayed Challenge – Teste de 21 dias de avaliação de 

irritabilidade com desafio tardio em humanos 

 

 

 

Resultados: Média da pontuação do produto teste = 0,35. 

Escala vai de 0 – 4; Produto referência “Óleo de bebê” = 0,24 

Fase de desafio – não sensibilizante. 

 

Conclusões: O produto teste PURELL SURGICAL SCRUB possui baixo potencial para causar irritação e / ou 

dermatite alérgica de contato. 

 

 

Informações sobre tipos de embalagens, volumes e skus a seguir. 

 

PURELL Surgical Scrub Antisséptico para as Mãos CÓDIGO 

Refil 1200 ml TFX  

Use com dosador TFX  

 

 

Objetivo Avaliar o potencial do produto em causar irritação na pele 

Descrição do teste Phillips et al (Toxic and Applied Pharmacology 21:369-382) resume o método 

utilizado para esta avaliação. O material é aplicado diariamente, 5 dias por semana, 

por 21 dias no mesmo local.  

Laboratório 

independente 

RCTS, INC. Irving, TX, USA. 

Data do teste 5 Outubro 2010 


