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Lenços 

Lenços - Luva 

Espuma 

Touca 

Líquido (Pele e Mucosas) 

Solução (Pele e Mãos) 



- Com Polihexanida (PHMB) 

 

- Eficaz contra Acinetobacter baumannii, MRSA, ORSA, VRE e outros 

germes multi-resistentes 

 

- Dermatologicamente testado 

 

- Produto econômico e eficaz 

 

- Prática e rápida em todos os tipos de pele íntegra e membrana 

 

- Não é necessário enxaguar 

 

- Pode esquentar no micro-ondas 

 

- Em conformidade com EU Cosmetics Directive 

 

- Fabricado na Alemanha 

 

 

 

Pontos Importantes 



 
Limpeza antimicrobiana das  
mãos e da pele 



 

- Não use em bebês com menos de 6 meses 

 

 

- Produto pode ser aquecido no micro-ondas por 

até 20 segundos. (Não reaquecer) 

 

 

- Produto de uso único 

Forma de Uso 



Lenços: umedecidos descartáveis para 

limpeza antimicrobiana da pele e  

membranas mucosas. 

 

 

Luvas: lenços umedecidos descartáveis 

em forma de luvas. 
 

Quantidade: 8 ou 10 unidades 

 

 

Touca: para lavar o cabelo com ação 

antimicrobiana. 

 
Quantidade: 1 unidade 

 
Luvas e lenços Decontaman  



Decontaman Solução e Líquido  

Espuma: loção de limpeza antimicrobiana para mãos, pele e cabelos 
 

 Ativo contra todos os vírus envelopados, como por 

recomendação RKI incluindo HBV, HCV, HIV, vírus influenza, 

vírus vaccínia, e bactérias, inclusive MRSA 
  

 Pronto para uso 
  

 Ação rápida 
 

 Bactericida 
 

 

 
Decontaman Loção: lavagem antimicrobiana para a pele e as mãos 
 
 

Decontaman Líquido: solução de limpeza antimicrobiana para a pele e 

membranas mucosas 
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