Despro Sol®

Solução alcoólica com 2% de Digluconato de Clorhexidina

Propriedades

Precauções

Despro Sol ® é uma solução alcoólica de Digluconato de

- No caso de se usarem aparelhos elétricos, esperar
até à secagem total da pele.
- Não usar em torniquetes.
- Não usar em neurocirurgia nem em otologia.

Clorhexidina a 2% para múltiplas aplicações , especialmente
para a preparação da pele do campo cirúrgico no local de
inserção de trocares e cateteres .
- A combinação do isopropanol, de efeito anti-microbiano
rápido , com a clorhexidina, com efeito remanescente ,
permite obter um produto seguro e completo que evita ,
por exemplo , o crescimento de micro organismos por
baixo das lâminas de incisão nas intervenções cirúrgicas
prolongadas.
- Despro Sol ® tem um pH neutro , boa tolerância
dérmica , foi testado dermatologicamente e tem
demonstrado não produzir alterações dérmicas nas
reações adversas.
- Fácil de usar, em frascos de spray de 250 ml e em
frascos de 1 L com tampa de segurança.
- Despro Sol ® é um ótimo microbicida , com atividade
bactericida ( inc. TB ), fungicida e inactivador de vírus
( inc. lipofílicos : HIV, HBV, etc ).
- Despro Sol ® apresenta-se em duas formas; solução
corada e solução incolor . No caso da corada, o corante
tem demonstrado ser apto para a pele e mucosas.

Áreas de aplicação
- Indicado para a anti-sépsia geral da pele antes de
intervenções cirúrgicas .

Modo de emprego
-Aplicar quantidade suficiente para humedecer toda a
superfície a tratar e deixar secar.

Espectro de Atividade
-Bactericida segundo as normas UNE-EN 1040 e UNE-EN
12054.
- Fungicida segundo a norma UNE-EN 1275.
- Inactivador de virús UNE-EN 14476.

Composição
100g de solução contém: isopropanol 60g, digluconato
De clorhexidina 2g, conservantes, emolientes, corante
(no caso do Despro Sol ® Color) e água q.b.p.

Apresentações
Despro Sol ® Incolor – 250 ml ( caixas de 18 un. )
2028051
______________________________________
Despro Sol ® Color – 250 ml ( caixas de 18 un. )
2028041
______________________________________
Despro Sol ® Color – 1 L ( caixas de 12 un. )
2028045

- Para o tratamento pós-operatório de suturas.
- Preparação da pele para injeções intra- articulares,
punções e artroscopias.
- Para a preparação da pele antes de recolhas de amostras
de sangue ( hemocultivo ) .
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