
Ficha Técnica

New Eversoft Antisséptico Instantâneo
Para as Mãos - Espuma - Bag

1- PRODUTO
New Eversoft Antisséptico Instantâneo para as mãos - 
Espuma de base alcoólica. 

2- DESCRIÇÃO
New Eversoft Antisséptico Instantâneo é uma espuma 
alcoólica (álcool etílico 70%) que promove a antissepsia 
instantânea das mãos, sem a necessidade de enxágue. Foi 
desenvolvido para o setor institucional, especialmente onde 
o uso constante do produto faz parte da rotina diária como 
em áreas de assistência à saúde e manipulação de 
alimentos. Seus agentes hidratantes protegem a pele de 
irritações, mesmo com o uso frequente.

3- APLICAÇÃO
Recomendado para realizar antissepsia das mãos, pois 
elimina germes e  evita as contaminações. Indicado para 
áreas institucionais onde é necessário o uso frequente do 
produto, tais como: hospitais, clínicas, consultórios, 
escritórios, laboratórios de análises clínicas e biológicas, 
clínicas veterinárias, restaurantes, refeitórios, cozinhas 
profissionais, etc.

4 - BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS
New Eversoft Antisséptico Instantâneo - Espuma possui 
efeito biocida contra um amplo espectro de bactérias  gram-
positivas, gram-negativas e vírus, mostrando eficiência no 
controle da proliferação dos germes, o que conse-
quentemente, melhora as condições de higiene, e auxilia no 
controle das infecções cruzadas. 

Promove antissepsia da pele instantâneamente, sem a 
necessidade do uso de água. Evapora em segundos e não 
deixa as mãos pegajosas ou oleosas.

New Eversoft Espuma Antisséptico Instantâneo foi testado 
dermatologicamente. Contém agente umectante que 
preserva a umidade natural da pele, impedindo as condições 
de pele ressecada ou áspera. 

Por ser formulado com álcool de maior pureza, apresenta
menor odor e níveis de irritação bem inferiores a outros 
produtos do mercado. 

5 - MODO DE USAR - PROTOCOLO ANVISA. 
5.1 Aplicar uma dose do produto nas mãos limpas e secas. 
5.2 Friccione as palmas das mãos entre si.
5.3 Friccione a palma direita contra o dorso da mão es-
querda, entrelaçando os dedos e vice-versa.
5.4 Friccione as palmas das mãos entre si com os dedos 
entrelaçados.
5.5 Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da 
mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-
vem e vice-versa.
5.6 Friccione o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da 
mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa.
5.7 Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra 
a palma da mão esquerda, fazendo um movimento circular e 
vice-versa.
5.8 Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras.

6 - RENDIMENTO DOS REFIS 
New Eversoft Antisséptico Instantâneo Espuma, deve ser
utilizado com seu exclusivo dosador:
Refil de 1,2L - libera 0,4 ml por acionamento, o que
proporciona cerca de 3.000 acionamentos por refil.

7- 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 a embalagem 
vazia.

8 - CARACTERÍSTICAS FÍSICOS-QUÍMICAS
Aspecto ...................... líquido de baixa viscosidade
Cor ............................. incolor
Odor ........................... característico de álcool
pH .............................. 6,5 a 8,0
Densidade ................. 0,865 a 0,874
Graduação Alcoólica... 70% INPM

9 - COMPOSIÇÃO
Alcohol, peg-12dimethicone, glycerin, isopropyl alcohol, 
DEA-C8-18 perfluoroalkylethyl phosphate, denatonium 
benzoate, aqua.

10 - APRESENTAÇÃO
Caixas com 6 refis de 1,2L.
                     
                     11 - DOCUMENTAÇÃO
Produto Registrado ANVISA/MS: 22725.0021.001-3
Autorização de Funcionamento ANVISA/MS:  2.02725-5
Ficha de Segurança - MSDS (Material Safety Data Sheet)
Disponível.
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