Produto - AVT-GEL®
Dados do Produto
O AVT-GEL® é um produto antisséptico altamente eficaz, indicado para desinfecção das mãos em
quaisquer áreas onde esse processo se faça necessário. Gel Antisséptico a seco para higienização das
mãos, o AVT-GEL® não necessita de enxágue, elimina 99,99% dos micro-organismos nocivos à pele
não prejudicando a flora natural. Contém emolientes que evitam o ressecamento e hidratam as mãos.
Disponível na embalagem de bombona de 5 litros.
Eficácia Antisséptica: comprovada ação frente e Staphilococcus aureus , Salmonella s.p.
Comparado aos alcoóis comuns do mercado, apresenta maior poder biocida e maior espectro de ação.
Previne infecção cruzada: elimina a transmissão de bactérias através das mãos ou contato com
superfícies contaminadas, reduzindo a possibilidade de contaminação.
Fórmula com hidratante: contém emolientes para reidratação das mãos, evitando o ressecamento
causado no uso constante de álcool gel comum.
ANVISA: o AVT-GEL® está registrado em conformidade com as rigorosas normas da ANVISA
(Ministério da Saúde).
Formulação Avançada: formulado com matérias-primas de alta qualidade, o AVT-GEL® apresenta
transparência e consistência ideal para uso, com maior rendimento.

Para uma higienização correta das mãos
1- Aplique AVT-GEL® nas mãos.
2- Esfregue a palma das mãos e o polegar.
3- Esfregue o dorso das mãos com os dedos entrelaçados.
4- Esfregue a ponta dos dedos nas articulações das falanges.
5- Esfregue os punhos com as mãos. 6- Pronto suas mãos estão higienizadas e hidratadas.
OBS.: A cada quatro utilizações sequenciais do AVT-GEL® (em intervalos de 15 minutos) recomendase lavar as mãos com o shampoo e sabonete líquido antisséptico Deter Sell® CID.

ONDE USAR
Avicultura
Coleta de ovos para consumo: usar AVT-GEL® durante a coleta de ovos reduz o nível de
contaminação dos mesmos, melhorando a qualidade do produto final.
Incubatórios: usar AVT-GEL® durante a classificação de ovos, reduzindo o nível de contaminação dos
mesmos e melhorando a produtividade nos incubatórios.

Granjas de reprodutoras pesadas e leves: usar AVT-GEL® durante a coleta de ovos reduz o nível de
contaminação dos mesmos inclusive para Salmonellas, melhorando a qualidade e produtividade
dos incubatórios.
Vacinação: antes do preparo de vacinas, o uso do AVT-GEL® é altamente recomendado.
Uso Geral: usar AVT-GEL®, em todas as operações onde houver a necessidade de higienização a
seco.

Suinocultura
Maternidades e creches: o uso do AVT-GEL®, é altamente recomendado para assepsia das mãos
em todos os procedimentos onde se requer uma antissepsia a seco.
Vacinação: antes do preparo de vacinas, o uso do AVT-GEL®, é altamente recomendado.
Uso Geral: usar AVT-GEL®, em todas as operações onde houver a necessidade de higienização a
seco.

