
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 FARMIGEL 85 
Gel desinfectante hidroalcoólico. 
DESCRIÇÃO 
 
FARMIGEL 85 é um antiséptico para pele sã. Indicado específicamente como gel 
desinfectante de mãos por fricção. Adequado para uma desinfecção higiénica e 
cirúrgica das mãos. 
 
Possui uma eficácia elevada frente a bactérias, virus e outros micro-organismos 
testados. Oferece proteção para a pele e apresenta uma elevada tolerancia 
cutánea, inclusivamente depois de múltiplas aplicações, devido á sua composição 
rica em agentes hidratantes. 

Áreas de aplicação: 
FARMIGEL 85 é um gel antiséptico formulado para ser aplicado em vários âmbitos: 
 
Sanitário: Hospitais, blocos operatórios, unidades móveis, ambulâncias, clínicas, salas de pré e pós-operatório, 
consultorios e recintos médicos em geral, cuidados continuados, zonas de desinfeção e também para usar em apoio  
domiciliario a pessoas. 

 
Farmacêutico e cosmético: salas brancas, fábricas de fabrico de fármacos, centros de microbiología, salas de análises, 
zonas de esterilização. 

 
Alimentar: zonas de processamento, centros de inspeção alimentar, linhas de manipulação e enchimento de 
alimentos e as áreas de armazenamento de produtos alimentares. 

 
Propriedades 
FARMIGEL 85 possui um amplo espectro de ação sobre os diferentes micro-organismos: Bactérias, Fungos, Leveduras, 
Virus. Cumpre com as seguintes normas específicas do sector: 
 
UNE-EN 13727 Avaliação  a actividade bactericida na área médica.  
UNE-EN 1500 Tratamento higiénico das mãos por fricção. 
UNE-EN 12791 Desinfeção cirúrgica de mãos.  
UNE-EN 14348 Avaliação da actividade micro-bactericida da área médica 
UNE-EN 13624 Avaliação da actividade levuricida por fricção de mãos higiénica/ cirúrgica. 
UNE-EN 1650 Avaliação da actividade fungicida e levuricida  
UNE-EN 14476 Avaliação da actividade virucida em medicina: Incluí virus com e  sem revestimento - Poliovirus tipo 1, 
Adenovirus tipo 5, Norovirus murino, Gripe A.  
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 

 
FARMIGEL 85 é um gel hidroalcoólico de mãos para uma desinfecção a qualquer altura, sem necessidade de água. 
Possui uma rápida acção anti-microbiana e deixa uma excelente sensaçãon dérmica. 
 
Recomenda-se usar o produto com um dispensador que dosifica o produto sobre as mãos secas. Deve-se assegurar 
que as mãos se mantenham húmidas durante o tempo recomendado de lavagem (é recomendável aplicar a técnica de 
lavagem padrão de mãos  Norma EN 1500). 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AGENTE MODO DE APLICAÇÃO TEMPO  
BACTERICIDA:  
Lavagem Higiénica  
 

Aplicar uma dose mínima de 5 ml de produto puro sobre 
as mãos limpas e secas e esfregar durante 30 segundos. 
Manter as mãos húmidas durante todo o processo. 
Esfregar até à sua evaporação total.  

Realizar uma    aplicação 
de 30 segundos.  
 

BACTERICIDA: 
Desinfecção cirurgica 

Aplicar uma dose mínima de 5 ml de produto puro sobre 
as mãos e ante-braços limpos e secos. esfregar durante 
45 segundos mantendo a pele humida durante o 
processo. Continuar a esfregar até secar o produto. 
Voltar a aplicar um mínimo de 5 ml de produto e 
esfregar outros 45 segundos, mantendo a pele húmida.  
Continuar a esfregar até à evaporação total. 

Realizar duas aplicações: 
Cada uma de 45 
segundos.  

TUBERCULOSE Realizar apenas uma aplicação Esfregar durante 1 minuto 
LEVURICIDA     Realizar apenas uma aplicação Esfregar durante 1 minuto 
FUNGUICIDA Realizar apenas uma aplicação Esfregar durante 1 minuto 
VIRUCIDA Realizar apenas uma aplicação Esfregar durante 1 minuto 

 
PRECAUÇÕES 
 
Uso externo. Evitar contato com os olhos, mucosas, zonas sensiveis ou pessoas com problemas de pele. Em caso de 
contato com os olhos enxaguar com água vários minutos. Em caso de acidente telefonar ao Centro nacional Anti-
venenos: 800 250 250 
 
DADOS TÉCNICOS 
 
Aspeto Gel incolor 
PH a 100% 7,0 ± 0,5 
Densidade (g/cc)   0.830 ± 0,01  
 
VARIAVEIS LOGÍSTICAS 
 
GARRAFA DE 500ML 

 
BIDÃO DE 5L (caixa 2 x 5 L) 

 

 

 UNIDADE CAIXA PALETE 
PESO BRUTO (kg) 0,43 0,485 451,3 
DIMENSÕES (cm) 6.6X6.6X21.5 27.6X20.8X22 80X120X125 
CÓDIGOS EAN 8435364724040 18435364724047 - 

UDS/CAIXA CAIXAS x CAPA CAPAS x PALETE UDS/ PALETE CAIXAS x PALETE 
12 14 5 840 70 

     

 UNIDADE CAIXA PALETE 
PESO BRUTO (kg) 4.64 9.88 657.32 
DIMENSÕES (cm) 13.5X18.7X29.7 29X20X30 135 
CÓDIGOS EAN 8435364724057 18435364724054  

UDS/CAIXA CAIXAS x CAPA CAPAS x PALETE UDS/ PALETE CAIXAS x PALETE 
2 16 4 128 64 


