
 

  

Descrição Anvisa, OMS e CDC são unânimes em afirmar a superioridade na atividade 

antimicrobiana das preparações alcoólicas, quando comparadas ao uso de escovas 

impregnadas com clorexidina ou PVPI no preparo pré-operatório de mãos e antebraços. 

 Além de evitar microfissuras na pele e o consequente acúmulo de germes, reduz o 

consumo de água e papel, gera menos resíduos e, em alguns casos, possuem efeito 

residual, contribuindo diretamente para a redução de Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC). 

 Pensando na redução de IRAS e no cuidado com a pele dos profissionais de saúde a 

Oleak criou Opticare® SS, uma solução alcoólica que proporciona antissepsia cirúrgica 

no preparo pré-operatório. 

 Sua apresentação em espuma, inédita no mercado, proporciona maior conforto e 

eficácia na aplicação, melhorando a adesão e o rendimento da solução. 

 O cuidado extremo com a formulação, enriquecida com ativos que conferem 

propriedades antioxidantes e hidratantes, proporciona proteção, regeneração e toque 

macio às mãos. 

 

Aplicação Indicado na antissepsia pré-operatória das mãos e antebraços dos profissionais de 

saúde. 

 Procedimentos longos de escovação com sabonete antisséptico danificam a pele sem 

reduzir significativamente a flora residente, especialmente na região ao redor das 

unhas. 

 Opticare® SS constitui-se em excelente alternativa à prática convencional de 

escovação, trazendo vantagens incontestáveis. 

 Opticare® SS é de uso exclusivo nos estabelecimentos de auxílio à saúde. 

 

Principais Diferenciais Opticare® SS apresenta efeito biocida contra um amplo espectro de bactérias gram-

positivas, gram-negativas, fungos e vírus, mostrando eficiência no controle da 

proliferação dos germes e auxiliando na redução das infecções de sítio cirúrgico (ISC). 

 Seu efeito residual de até 12 horas confere segurança ao procedimento, sem causar 

dano à pele, pois sua formulação contém componentes hipoalergênicos.  
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 É muito menos agressivo à pele do que a prática realizada com escovas impregnadas 

com produtos antissépticos convencionais. Possui emolientes e vitaminas que 

protegem e recuperam a saúde da pele. 

 Ambientalmente correto, reduz o consumo de água e descarte de resíduos. 

 Não contém perfume, corantes ou quaisquer outros ingredientes que não tragam 

benefícios claros à pele e eficácia na antissepsia.  

 Não interfere no uso das luvas estéreis.  

 Opticare® SS é acondicionado em bolsas plásticas colapsáveis de 800ml, material 

muito resistente e de fácil instalação no dispensador exclusivo. 

 

Instruções de Uso  Opticare® SS deve, necessariamente, ser utilizado em conjunto com o seu DOSADOR 

AUTOMÁTICO EXCLUSIVO, pois este é programado para dispensar a quantidade 

correta do produto para que haja a antissepsia adequada. 

 Posicionar a mão sob o dosador de acionamento automático, aguardar a liberação do 

produto e iniciar o procedimento de fricção de mãos e antebraços obedecendo a técnica 

a seguir: 

 1. Aplicar uma dose do produto na palma de uma das mãos. Mergulhar os dedos da mão 

oposta no produto e friccionar com movimentos circulares para descontaminar unhas e 

cutículas. 

 2. Com o produto remanescente ainda na palma da mão, esfregar punho e antebraço 

oposto. 

 3. Aplicar uma segunda dose do produto e repetir a operação invertendo as mãos. 

 4. Aplicar a  terceira dose na palma de uma das mãos e espalhar uniformemente entre 

os dedos, dorso e palmas. 

 Antes da antissepsia cirúrgica das mãos certifique-se que suas mãos estejam limpas e 

secas. Opticare® SS poderá ser utilizado consecutivamente entre as cirurgias, desde 

que não haja sujeira visível nas mãos. 

 

Rendimento O refil de 800ml possui 3 opções de liberação de solução ao acionamento: 1,5 ml, 2 ml e 

2,5 ml, que podem ser ajustados de acordo com a necessidade, para que a técnica seja 

executada corretamente de acordo com a recomendação da ANVISA. 
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Manuseio e Estocagem ANTES DE USAR O PRODUTO É IMPORTANTE LER AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO, 

DESSA FICHA TÉCNICA E DA FICHA DE SEGURANCA.  

 

 INFLAMÁVEL: manter afastado do fogo e do calor. Deve ser armazenado em local 

ventilado e em temperatura ambiente (15-30°C). Afaste o produto de fontes de ignição. 

 

 Mantenha longe dos olhos. 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  

(Tel.: 011 50115111) ou Serviço de saúde mais próximo. 

 

 Manter fora do alcance das crianças e animais domésticos. Manter a embalagem 

sempre bem fechada. 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 descarte, o recipiente deve ser rompido 

e a sobra de produto descartada. 

 

 

Componentes Glicerina, álcool isopropílico, tocopherol acetate, panthenol, PEG-10 dimethicone, 

polihexametileno biguanida, água. 

 Princípio ativo: Álcool etílico 70% p/p. 

 

Características Aspecto ............................................................................. Líquido transparente e incolor 

Odor............................................................................................ Característico do álcool 

Densidade a 20/4°C (g/cm³) ......................................................................... 0,860 a 0,875 

pH a 20°C ............................................................................................................ 6,5 – 7,5  

 

Laudos Laboratoriais Opticare® SS foi extensivamente investigado de acordo com os métodos 

internacionalmente reconhecidos no que diz respeito à sua eficácia, bem como à sua 

compatibilidade com a pele. Laudos técnicos estão disponíveis mediante solicitação. 
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Apresentação Opticare® SS: 

Caixa com 6 bolsas de 800 ml. 

Código Oleak: 2OPCSS6X800 

 Dosador Eletrônico para Opticare® SS: 

Caixa com 12 unidades. 

Código Oleak: 2DAOPCSS 

 Hand Station para Opticare® SS: 

Caixa com uma unidade. 

Código Oleak: 2HSOPCSS 

 


