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Gel Hidratante

ÁLCOOL

70% IHS
ELIMINA 99,99% DOS GERMES EM 10 SEGUNDOS

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

DESCRIÇÃO
OPTICARE® IHS ANTISSÉPTICO INSTANTÂNEO GEL HIDRATANTE 
proporciona antissepsia eficiente das mãos em apenas 10 segundos. Ao 
mesmo tempo, repõe minerais, aminoácidos e outros componentes 
fundamentais para manter a pele bem condicionada. Desenvolvido 
exclusivamente para os profissionais da área de saúde, onde a 
antissepsia frequente das mãos é fundamental para evitar a proliferação 
de germes nocivos, OPTICARE® IHS GEL tem o objetivo de preservar e 
até recuperar danos causados pelo processo de lixiviação, que ocorre 
quando a pessoa lava suas mãos sob água corrente com muita 
frequência.
OPTICARE® IHS GEL contém, ainda, ativos que lhe conferem 
propriedades antioxidantes e hidratantes. Proporciona proteção e toque 
macio às mãos.

APLICAÇÃO 
Recomendado para realizar a antissepsia instantânea das mãos, sem 
necessidade de enxágue, de profissionais, pacientes e visitantes em 
estabelecimentos de auxílio à saúde, tais como: hospitais, clínicas, 
consultórios, ambulatórios, veículos de transporte de doentes e 
acidentados, laboratórios de análises clínicas e biológicas, casas de 
repouso ou outros estabelecimentos que recebem pessoas 
imunodeprimidas e que, por qualquer razão, requeiram cuidados 
especiais de saúde. 
OPTICARE® IHS GEL deve, necessariamente, ser utilizado em conjunto 
com o dosador exclusivo OPTICARE®, pois ele está ajustado para 
dispensar a quantidade correta do produto para que haja a antissepsia 
adequada das mãos.
OPTICARE® IHS GEL é de uso exclusivo nos estabelecimentos de 
auxílio à saúde.
O dosador OPTICARE® é fornecido exclusivamente em sistema de 
comodato e não pode ser vendido.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS
OPTICARE® IHS GEL apresenta efeito biocida contra um amplo 
espectro de bactérias gram-positivas, gram-negativas e vírus, 
mostrando eficiência no controle da proliferação dos germes e 
auxiliando na redução das infecções cruzadas. Apresenta efeito letal 
comprovado com tempo de contato de 10 segundos. Microrganismos 
testados: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, 
Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli. 
OPTICARE® IHS GEL tem, como principal diferencial, o cuidado 
extremo da fórmula em preservar e restaurar a saúde da pele. Além do 
rigor em escolher apenas ingredientes de altíssima pureza, as 
quantidades de cada componente foram ajustadas conforme a dosagem 
e frequência média de uso dos produtos nos ambientes de assistência à 
saúde. É livre de fragrância, corante e qualquer outro ingrediente que 
não seja absolutamente necessário ou que não traga algum efeito 
benéfico à pele.
Emolientes especiais e algumas vitaminas foram incorporadas ao 
produto com o objetivo de promover efeito terapêutico, acelerando a 
regeneração celular e a produção dos aminoácidos perdidos no 
processo de lixiviação causado pela água corrente.

OPTICARE® IHS GEL é acondicionado em frascos colapsáveis de PET, 
material muito resistente e 100% reciclável. O encaixe do refil é fácil e 
rápido e ele aproveita todo o espaço interno do dosador, possibilitando 
menor frequência de reabastecimento e, consequentemente, menor 
possibilidade do usuário encontrar o refil vazio e perder uma 
oportunidade de uso.
Os dosadores OPTICARE®  são bonitos e duráveis. O mesmo dosador 
pode ser utilizado para produtos na forma de gel, espuma ou spray. Os 
dosadores serão fornecidos 100% em sistema de comodato.
Só OPTICARE® conta com MID - sistema exclusivo que permite o 
monitoramento dos dosadores e garante que eles sejam reabastecidos 
mais rapidamente. O sistema monitora o consumo de produto em cada 
dispenser e permite identificar falhas de adesão às regras de higiene 
das mãos, tudo isso sem nenhum custo adicional para o 
estabelecimento. 
OPTICARE® IHS GEL também está disponível nas versões: bag de 
1,2L, frasco com válvula pump de 500ml e Let’s Go de 60ml.

MODO DE USAR
Aplicar uma dose do produto nas mãos limpas e secas. Espalhe o 
produto de forma a higienizar completamente cada parte das duas 
mãos, sem se esquecer das palmas, dorso, dedos, unhas e punho. 
Manter as mãos umedecidas com o produto por pelo menos 10 
segundos. Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras. 

RENDIMENTO
OPTICARE® IHS GEL deve ser utilizado com seu exclusivo dosador. Os 
refis de 1,2L e 1,45L liberam 1ml de solução por acionamento.

MANUSEIO E ESTOCAGEM
Em caso de contato acidental com os olhos, NÃO ESFREGUE. Lave-os 
com água em abundância. Se as condições agravarem ou a irritação 
persistir, consulte um médico. Se ingerido, não provocar vômito. 
Consultar o Centro de intoxicações ou Serviço de Saúde (11 5011.5111) 
mais próximo. Mantenha fora do alcance de crianças e animais 
domésticos. Manter a embalagem sempre bem fechada. Produto 
inflamável. Deve ser armazenado em local ventilado e com temperatura 
inferior a 43°C. Afaste o produto de fontes de ignição. Não reutilizar as 
embalagens vazias. IMPORTANTE: as embalagens vazias ainda 
podem conter pequena quantidade residual do produto, portanto, 
devem ser manuseadas com o mesmo cuidado quanto ao risco de 
fogo. Antes de encaminhar as embalagens para reciclagem, o frasco 
deve ser rompido e a sobra de produto descartada.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOS-QUÍMICAS 
Aspecto..............................................................................líquido viscoso
Odor......................................................................característico de álcool
pH................................................................................................7,5 a 8,0 
Densidade............................................................................0,865 a 0,874
Graduação alcoólica.................................................................70% INPM
Viscosidade....................................................................6000 - 8000 CPS

COMPOSIÇÃO
Alcohol, carbomer, glycerin, isopropyl alcohol, aminomethyl propanol, 
panthenol, tocopheryl acetate, denatonium benzoate, titanium dioxide, aqua. 

APRESENTAÇÃO 
Caixas com: 6 frascos de 1,45L, 6 bags de 1,2L, 12 frascos de 500ml, 24 
frascos de 60ml ou 20 Let`s Go de 60 ml.

REGULAMENTAÇÃO
Registro ANVISA/MS: 227250023
Processo: 25351.599487/2016-05
Autorização de Funcionamento ANVISA/MS: 2.02725-5


