
          
 
 

2021675. ADDERMIS MANAPULAS IMPREGNADAS PARA 
HIGIENE CORPORAL.  

 
1.- DEFINIÇÃO DO PRODUTO 
 
Manapulas impregnadas para a higiene integral de pacientes acamados ou com 
mobilidade reduzida. 
 
2.- CARÁCTERÍSTICAS MATÉRIAS PRIMAS 

 
Ingredientes: Aqua, Glycerin, Hydrocotyl (Centella Asiática) Extract, 
Dimethicone Copolyol, Sodium Cocoamphoacetate, Polysorbate-20, Benzyl 
Alcohol, Dmdm Hydantoin, Allantoin, Parfum, Oenothera Biennis (Evening 
Primrose) Oil, Methyl Paraben, Tetrasoidum Edta, Propyl Paraben, Linalool, 
Citric Acid, Benzyl Benzoate, Coumarin, Hexyl Cinnamal. 
 
AQUA: Solvente universal. Utiliza-se água tratada procedente de uma planta de 
ósmose inversa 
 
GLYCERIN: humectante cuja função é manter e reter a humidade da pele. 
 
HYDROCOTYL EXTRACT: estimula a regeneração celular. Possui 
propriedades cicatrizantes  antiinflamatorias. 
 
DIMETHICONE COPOLYOL: uma silicone hidrosolúvel que forma uma fina 
camada sobre a pele, impedindo a perda de água dos tecidos que a formam e 
favorecem a sensação de suavidade final da solução. 
 
SODIUM COOCOAMPHOACETATE: É uma solução aquosa de 
cocoamfoacetato sódico. Este tensoactivo anfótero esta especialmente 
recomendado em formulações onde seja necessaria uma baixa irritabilidade, 
como nos produtos de banhoo para o cuidado do bebê o peles maduras. 
Algumas das vantagens de sua utilização são: macieza para a pele e os olhos, 
excelente capacidade espumante e estabilidade de espuma em presença de 
sabão. 
 
POLYSORBATE-20: Tensoactivo não iónico. É um emoliente que possui boas 
propriedades limpadoras e utiliza-se tambem como solubilizante de essências. 
 
BENZYL ALCOHOL, DMDM HYDANTOIN, METHYL PARABEN Y PROPYL 
PARABEN: Conservantes, substâncias que por si ou misturadas entre elas 
inhibem, retardam ou detêm os processos de fermentação, enmofecimento ou 
putrefação, assim como de outras alterações biológicas 
 
 



 
 
 
 
ALLANTOIN: Activo antiinflamatorio, recomendado para peles sensiveis, 
irritadas ou com avermelhões. 
 
 
PARFUM: Perfume dermocompativel 
 
OENOTHERA BIENNIS OIL: Azeite de prímula, rico en ácidos gordos 
essenciais omega-6 (linoleico e gamma-linolénico), nutre a pele, a hidrata e 
melhora sua elasticidade 
 
TETRASOIDUM EDTA: Esta sal do ácido etilendiaminotetraacético é um 
agente seqüestrante/ quelante que é utilizado nesta  formulação para 
seqüestrar os possíveis iones cálcio que possui o água desionizada 
 
LINALOOL: Este composto é um derivado da lanolina com funções 
principalmente emolientes à vez que hidratantes para a pele e as unhas. 
 
CITRIC ACID: Regulador do pH final do produto. 
 
BENZYL BENZOATE, COUMARIN y HEXYL CINNAMAL: Componentes 
alergenos do perfume. 
 

3.- CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. 
 
O produto é um embalagem / bolsa de 40 manapulas húmidas para a higiene 
corporal de pacientes. 
O tamanho da manapula é de 220 x 150 mm 
O líquido impregnante da formulação é uma solução aquosa com as seguintes 
características fisicoquímicas: 
- Aspecto: Líquido transparente 
- Cheiro: Caraterístico 
- pH: 5-6 
 
Microbiología: 
 
- Bactérias aeróbias: Ausência 
- Fungos e Leveduras: Ausência 
 
O produto foi testeado em laboratorios especializados: 
 
-Teste dermatológico (determinação do índice de irritação primaria): Ensaio de 
irritação dérmica ICC= 0,12. Produto clasificado como não irritante. 
- Teste de estabilidade – Envelhecimentoo ( estufa a 40ºC): Produto 
completamente estável. 



 
 
 
- Challenge test (ensaio da capacidade conservadora do produto): O produto 
possui uma boa capacidade germicida frente a todas as cepas inoculadas 
 
Um novo conceito para o lavagem corporal completo, que contribui hidratação, 
nutrição e regeneração à pele das pessoas maiores. 
 
As manapulas ADDERMIS biActiv limpam suavemente a pele, respeitando sua 
fisiologia e suas funções naturais. 
 
 
 
Contêm dois princípios ativos (azeite de prímula e extrato de centelha asiática), 
que reforçam as funções protectora e regenerativa da pele. 
 
O azeite de prímula, com muitos  ácidos gordos essenciais omega-6 (linoleico e 
gamma-linolénico), nutre a pele, a hidrata e melhora sua elasticidade. 
 
A centelha asiática estimula a regeneração celular. Possui propriedades 
cicatrizantes e antiinflamatorias. 
 
Especialmente indicadas para o cuidado corporal diario de peles adultas. 
 
ADDERMIS biActiv para a higiene corporal diaria da pele das pessoas maiores. 
Não altera o manto ácido hidrolipídico porque não contém sabões. Atua 
hidratando, nutrindo e restabelecendo a pele, ao tempo que efetua uma higiene 
em profundidade. Pode utilizar-se na higiene diária sem riscos de irritação, 
secura ou avermelhemento. Não precisa aclarado nem secagem. Testada 
dermatológicamente 
 
4.- BENEFICIOS DO PRODUTO 
 
Sua inovadora apresentação em manapulas, muito suaves e de grande  
resistência, adaptam-se cómodamente à mão, e fazem que ADDERMIS biActiv 
sejam fáceis de utilizar. 
 
As cuidadoras de idosos e usuarias de absorventes para incontinência 
destacam as seguintes características de ADDERMIS biActiv: 
 
Comodidade no uso, que se associa a sua forma (manapula): em nenhum 
momento entra-se em contacto com a zona a limpar, protege a pele de 
possíveis arranhão ou colisões que possam produzir com as unhas, a manipula  
não perde sua forma. Ademais pode utilizar-se por os dois lados. 
Grande resistência e durabilidade, associado ao elevado grosura de seu tecido, 
suave e esponjoso. 
Com “algo mais”: alem de limpar, protegem e regeneram a pele 



 
 
 
Muito higiénicas, associado às caraterísticas anteriores. 
 
Fonte: Resultados de duas dinâmicas de grupo realizadas pelo instituto de 
investigação IKERFEL, com cuidadoras de pessoas mayores e usuárias de 
absorventes para incontinência. 
 

AApprreesseennttaaççããoo::  

Embalagem de 40 unidades de manapulas (Caixa de 10 
embalagens) 

 


