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Sobre a SC Johnson Professional

Na SC Johnson Professional™ proporcionamos produtos para o cuidado da 
pele e soluções de limpeza e higiene para usuários industriais, instalações 
públicas e cuidados de saúde. Incorporamos a gama de produtos Deb 
especializados para o cuidado da pele ocupacional, reconhecidas marcas 
SC Johnson e produtos inovadores especializados para a higiene e limpeza 
profissional.

O nosso objetivo é proporcionar produtos e serviços inovadores e de qualidade a mercados profissionais 
que valorizam como as pessoas e as organizações experimentam o cuidado da pele, a limpeza e a 
higiene, tudo sob uma mesma marca.

Indústria Processamento e 
manipulação de 

alimentos

Serviços Saúde
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Este catálogo oferece informação resumida sobre os ensaios de eficácia 
microbiológica realizados com o InstantFOAM® Complete. 
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InstantFOAM™ Complete

O InstantFOAM™ Complete foi desenvolvido especificamente para oferecer 
uma solução completa para a desinfeção das mãos com um só produto, 
adequado para qualquer ambiente onde sejam requeridos níveis mais 
exigentes de higiene das mãos. O produto é um desinfetante líquido de largo 
espectro com base alcoólica, altamente eficaz e doseado em espuma. É o 
primeiro desinfetante das mãos do mundo em espuma com base alcoólica 
com eficácia bactericida e totalmente viricida demonstrada. 

Espuma desinfetante das mãos com base alcoólica 
Bactericida I Viricida I Leveduricida I Micobactericida 

World’s 1st Virucidal Foam Hand Disinfectant

InstantFOAM™
X100 aumentos
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Objetivo:
Esta Norma Europeia é um ensaio 
quantitativo de suspensão para a 
avaliação da atividade bactericida dos 
antissépticos e desinfetantes químicos 
utilizados nas áreas alimentar, 
industrial, doméstica e institucional.

Informação geral do estudo

Protocolo: EN1276:2009

Laboratório: Dr Brill + Dr Steinmann Labs 
GmbH

Data do 
relatório:  13 de março de 2015

Ref. do 
relatório: L15/0070.2

Ref. do 
relatório: InstantFOAM™ Complete

Datas do 
estudo: 11/03/2015 - 13/03/2015

Sumário das condições do ensaio

Ref. do relatório: InstantFOAM™ Complete (AA72)

Número de lote: DOM 02/02/15

Concentrações do produto 
testado:  80%, 50% y 10% (concentrações finais v/v)   

Diluente: Água destilada (DW, pH 7,0)

Temperatura do ensaio: 20°C ± 1°C

Temperatura de 
incubação: 36°C ± 1°C 

Neutralizador: 30 g/L polissorbato 80, 30g/L saponinas, 3g/L lecitina, 1g/L 
histidina, 5g/L tiossulfato de sódio (TLSH-Nt)   

Condições: Condições limpas

Substância interferente: 0,3 g/L albumina bovina  

Estirpes do ensaio:

Staphylococcus aureus ATCC 6538
Escherichia coli ATCC 10536 
Enterococcus hirae ATCC 10541 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

Tempo de contacto: 30 segundos

Bactericida In vitro EN 1276

Resultados do ensaio:
Todas as bactérias do ensaio 
foram inativadas suficientemente 
(RF> 5) com a seguiente relação 
concentração-tempo: em condições 
limpas, 50% (v/v), 30 segundos.

Conclusão do estudo:
De acordo com a Norma DIN EN 1276:2009 (fase 2, etapa 1), o InstantFOAM™ 
Complete possui uma eficácia bactericida >5 log de 99,999% em 30 
segundos a 20º C para as estirpes de referência Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa quando 
diluído ao 50% (v/v).

Objetivo:
Esta Norma Europeia é um ensaio 
quantitativo de suspensão para a 
avaliação da atividade bactericida dos 
antissépticos e desinfetantes químicos 
utilizados na área médica.

Informação geral do estudo

Protocolo: EN13727:2013

Laboratório: Dr Brill + Dr Steinmann Labs 
GmbH

Data do 
relatório:  11 de março de 2015

Ref. do 
relatório: L15/0070.3

Ref. do 
relatório: InstantFOAM™ Complete

Datas do 
estudo: 20/02/2015 - 23/02/2015

Sumário das condições do ensaio

Ref. do relatório: InstantFOAM™ Complete (AA72)

Número de lote: DOM 02/02/15

Concentrações do produto 
testado:  80%, 50% y 10% (concentrações finais v/v)   

Diluente: Água destilada (DW, pH 7,0)

Temperatura do ensaio: 20°C ± 1°C 

Temperatura de 
incubação: 36°C ± 1°C 

Neutralizador: 30 g/L polissorbato 80, 30g/L saponinas, 3g/L lecitina, 1g/L 
histidina, 5g/L tiossulfato de sódio (TLSH-Nt)   

Condições: Condições limpas

Substância interferente: 0,3 g/L albumina bovina  

Estirpes do ensaio:

Staphylococcus aureus ATCC 6538
Escherichia coli ATCC 10536 
Enterococcus hirae ATCC 10541 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

Tempo de contacto: 30 segundos

Bactericida In vitro EN 13727

Resultados do ensaio:
Todas as bactérias do ensaio foram 
inativadas suficientemente (Log 
RF > 5) com a seguiente relação 
concentração-tempo: condições 
limpas, 80% (v/v), 30 segundos.

Conclusão do estudo:
De acordo com a Norma DIN EN 13727:2013 (fase 2, etapa 1), o InstantFOAM™ 
Complete possui uma actividade bactericida >5 log (99,999%) em 30 
segundos a 20º C para as estirpes de referência Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa quando 
diluído ao 80% (v/v).
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Objetivo:
Esta Norma Europeia especifica um ensaio in 
vivo para a avaliação da lavagem higiénica das 
mãos por fricção. O método do ensaio simula 
condições práticas para determinar se um 
produto para a lavagem higiénica das mãos 
por fricção reduz a liberação de flora transitória 
quando se esfrega sobre as mãos de voluntários 
contaminadas artificialmente. Para cumprir a 
norma, o produto testado não deve ser pior que 
o produto de referência propan-2-ol.

Informação geral do estudo

Protocolo: EN1500:2013

Laboratório: HygCen GmbH Schwerin, 
Germany

Data do 
relatório:  16 de dezembro de 2014 

Ref. do 
relatório: SN 17931

Ref. do 
relatório: InstantFOAM™ Complete

Datas do 
estudo: 11/12/2014 - 13/12/2014

Sumário das condições do ensaio

Ref. do relatório: InstantFOAM™ Complete (AA72)

Número de lote: DOM 02/02/15

Concentrações do produto 
testado:  100% (puro)  

Estirpes do ensaio:  Escherichia coli NCTC 10538

Tempo de exposição: 30 segundos

Neutralizador:
3,0 % Tween 80 + 3,0 % Saponinas + 0,1 % Histidina + 0,1 % 
Cisteína (TSHC) / 3,0 % polissorbato 80 + 3,0 % saponina + 
0,1 % histidina + 0,1 % cisteína (TSHC)  

Procedimento de 
referência:  

2 x 3ml 60% (v/v) propan-2-ol, esfregado sobre as mãos 
durante 60 segundos  

Procedimento do ensaio:  Esfregar as mãos com 3 ml do produto AA72 durante 30 
segundos.  

Bactericida In vivo EN 1500

Resultados do ensaio:
A partir dos valores críticos de duas amostras pareadas para o teste 
dos sinais de Wilcoxon, a entrada para n=20 e um nível de significância 
unilateral de 0,025 onde se encontra o valor crítico de 52, desprende-se 
que c=52+1=53. O valor 53º é 0,39. Portanto, o limite superior unilateral de 
confiança de 97,5% de Hodges-Lehmann para a diferença nas reduções 
logarítmicas entre a referência e AA72 é 0,39, sendo menor que o limite 
inferior estabelecido de 0,6. Portanto, podemos concluir que AA72 não é 
inferior à referência.

Conclusão do estudo:
O produto testado InstantFOAM™ 
Complete (AA72) é adequado para 
a lavagem higiénica das mãos por 
fricção de acordo com a Norma DIN 
EN 1500:2013 (fase 2, etapa 2) com o 
seguinte modo de aplicação: esfregar 
as mãos com 3 ml do produto durante 
30 segundos.

Objetivo:
A Norma Europeia para os produtos 
utilizados para a desinfeção cirúrgica das 
mãos (lavagens cirúrgicas) é um teste in 
vivo que avalia a eficácia do produto testado 
na redução da flora transitória nas mãos 
dos voluntários imediatamente e após um 
período de 3 horas. Para cumprir a norma, os 
produtos testados não devem ser piores que 
o produto de referência n-propanol.

Informação geral do estudo

Protocolo: EN12971:2005

Laboratório: Dr Brill + Dr Steinmann Labs 
GmbH

Data do 
relatório:  11 de março de 2015

Ref. do 
relatório: L15/0070.8

Ref. do 
relatório: InstantFOAM™ Complete

Datas do 
estudo: 23/02/2015 - 05/03/2015

Sumário das condições do ensaio

Ref. do relatório: InstantFOAM™ Complete (AA72)

Número de lote: DOM 05/02/15

Concentrações do produto 
testado:  100% (puro) 

Estirpes do ensaio:  N/A

Temperatura do ensaio: N/A

Procedimento de 
referência:  

Esfregar alíquotas de 3 ml de n-Propanol a 60% sobre as 
mãos, tantas vezes como seja necessário para manter as 
mãos húmidas durante 3 minutos.  

Procedimento do ensaio:  
Esfregar alíquotas de 3 ml do produto testado sobre as mãos, 
tantas vezes como seja necessário para manter as mãos 
húmidas durante 3 minutos.  

Bactericida In vivo (lavagem cirúrgica) EN 12791

Resultados do ensaio:
De acordo com o teste de Wilcoxon, as diferenças entre as reduções do 
produto padrão e o InstantFOAM™ Complete para um efeito imediato 
e após três horas não foram significativas. Portanto, a preparação 
do InstantFOAM™ Complete demonstrou atividade suficiente para 
a desinfeção cirúrgica das mãos no teste prático com um rácio de 
aplicação de doses de 3 ml (mantendo as mãos húmidas) e um tempo 
de exposição de 3 minutos.

Conclusão do estudo:
O InstantFOAM™ Complete demonstrou 
ser adequado para a lavagem cirúrgica 
das mãos por fricção num ensaio prático 
realizado com 19 pessoas. Foram cumpridos 
os requisitos da norma DIN EN 12791:2005 
(fase 2, etapa 2) com uma concentração de 
uso de 100% mantendo as mãos húmidas 
durante um tempo de contacto de 3 
minutos.
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Objetivo:
Ensaio quantitativo de suspensão 
para a avaliação da atividade 
micobactericida dos desinfetantes 
químicos utilizados na área médica 
incluindo os desinfetantes para 
instrumentos médicos.

Informação geral do estudo

Protocolo: EN14348:2005

Laboratório: Dr Brill + Dr Steinmann Labs 
GmbH

Data do 
relatório:  17 de março de 2015

Ref. do 
relatório: L15/0070.1

Ref. do 
relatório: InstantFOAM™ Complete

Datas do 
estudo: 17/02/2015 - 10/03/2015

Sumário das condições do ensaio

Ref. do relatório: InstantFOAM™ Complete (AA72)

Número de lote: DOM 02/02/15

Concentrações do produto 
testado:  80%, 50% y 10% (concentrações finais v/v) 

Diluente: Água destilada (DW, pH 7,0)

Temperatura do ensaio: 20°C ± 1°C 

Temperatura de 
incubação: 30°C ± 1°C 

Neutralizador: 30 g/L polissorbato 80, 30g/L saponinas, 3g/L lecitina, 1g/L 
histidina, 5g/L tiossulfato de sódio (TLSH-Nt)   

Condições: Condições limpas

Substância interferente: 0,3 g/L albumina bovina  

Estirpes do ensaio: Mycobacterium terrae ATCC 15755, Mycobacterium avium 
ATCC 15769 

Tempo de contacto: 30 segundos

Micobactericida In vitro EN 14348

Resultados do ensaio:
O Mycobacterium terrae e o 
Mycobacterium avium foram 
suficientemente inativados (log RF > 4) 
com a seguinte relação concentração-
tempo: condições limpas, 80% (v/v), 30 
segundos.

Conclusão do estudo:
O InstantFOAM™ Complete (AA72) demonstrou ter atividade tuberculocida 
e micobactericida sob condições limpas e cumpre os requisitos da Norma 
DIN EN 14348:2005 (fase 2, etapa 1) com a seguinte relação concentração-
tempo: 80% (v/v), 30 segundos.

Objetivo:
Ensaio quantitativo de suspensão para 
a avaliação da atividade fungicida 
e leveduricida dos antissépticos e 
desinfetantes químicos utilizados nas 
áreas alimentar, industrial, doméstica e 
institucional.

Informação geral do estudo

Protocolo: EN1650:2013

Laboratório: Dr Brill + Dr Steinmann Labs 
GmbH

Data do 
relatório:  13 de março de 2015

Ref. do 
relatório: L15/0070.5

Ref. do 
relatório: InstantFOAM™ Complete

Datas do 
estudo: 11/03/2015 - 13/03/2015

Sumário das condições do ensaio

Ref. do relatório: InstantFOAM™ Complete (AA72)

Número de lote: DOM 02/02/15 

Concentrações do produto 
testado:  80%, 50% y 10% (concentrações finais v/v)   

Diluente: Água destilada (DW, pH 7,0) 

Temperatura do ensaio: 20°C ± 1°C 

Temperatura de 
incubação: 36°C ± 1°C 

Neutralizador: 30 g/L polissorbato 80, 30g/L saponinas, 3g/L lecitina, 1g/L 
histidina, 5g/L tiossulfato de sódio (TLSH-Nt)   

Condições: Condições limpas

Substância interferente: 0,3 g/L albumina bovina  

Estirpes do ensaio:
Candida albicans ATCC 10231 
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 

Tempo de contacto: 30 segundos e 5 minutos

Fungicida e leveduricida In vitro EN 1650

Resultados do ensaio:
Os organismos do ensaio foram 
suficientemente inativados (log RF > 4) 
com a seguinte relação concentração-
tempo:

- Candida albicans: condições limpas, 50% 
(v/v), 30 segundos.

- Aspergillus brasiliensis: condições limpas, 
80% (v/v), 5 minutos. 

Conclusão do estudo:
O InstantFOAM™ Complete (AA72) demonstrou ter atividade fungicida 
e leveduricida sob condições limpas e cumpre os requisitos da Norma 
DIN EN 1650:2013 (fase 2, etapa 1) com a seguinte relação concentração-
tempo:

- Leveduricida: condições limpas, 50% (v/v), 30 segundos

- Fungicida: condições limpas, 80% (v/v), 5 minutos
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Objetivo:
Ensaio quantitativo de suspensão para 
a avaliação da atividade fungicida ou 
leveduricida dos desinfetantes químicos 
na área médica.

Objetivo:
Esta norma é um ensaio quantitativo de suspensão 
para a avaliação da atividade viricida dos 
antissépticos e desinfetantes químicos utilizados 
na área médica. A norma é aplicada nas áreas e 
circunstâncias aquando a desinfeção seja realizada 
com fins médicos. No atendimento ao paciente, por 
exemplo em hospitais, centros médicos, clínicas 
dentais, cuidados de saúde em escolas, infantários, 
lares, seja no local de trabalho ou inclusive em 
domicílios particulares.

Informação geral do estudo

Protocolo: EN13624:2013

Laboratório: Dr Brill + Dr Steinmann Labs 
GmbH

Data do 
relatório:  11 de março de 2015 

Ref. do 
relatório: L15/0070.4

Ref. do 
relatório: InstantFOAM™ Complete

Datas do 
estudo: 20/02/2015 - 23/02/2015

Informação geral do estudo

Protocolo: EN14476:2013

Laboratório: Dr Brill + Dr Steinmann Labs 
GmbH

Data do 
relatório:  11 de julho de 2016

Ref. do 
relatório: D1620254Po1

Ref. do 
relatório: InstantFOAM™ Complete

Datas do 
estudo: 13/04/16 - 11/07/16

Sumário das condições do ensaio

Ref. do relatório: InstantFOAM™ Complete (AA72)

Número de lote: DOM 02/02/15

Concentrações do produto 
testado:  80%, 50% y 10% (concentrações finais v/v) 

Diluente: Água destilada (DW, pH 7,0) 

Temperatura do ensaio: 20°C ± 1°C 

Temperatura de 
incubação: 30°C ± 1°C 

Neutralizador: 30 g/L polissorbato 80, 30g/L saponinas, 3g/L lecitina, 1g/L 
histidina, 5g/L tiossulfato de sódio (TLSH-Nt)   

Condições: Condições limpas

Substância interferente: 0,3 g/L albumina bovina  

Estirpes do ensaio:
Candida albicans ATCC 10231 
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 

Tempo de contacto: 30 segundos e 5 minutos

Fungicida e Leveduricida In vitro EN 13624

Viricida In vitro EN 14476 – vírus da pólio tipo 1

Resultados do ensaio:
Os organismos do ensaio foram suficientemente 
inativados (log RF > 4) com a seguinte relação 
concentração-tempo:

- Candida albicans: condições limpas, 50% (v/v), 30 
segundos e 80% (v/v), 5 minutos.

- Aspergillus brasiliensis: condições limpas, 80% (v/v), 
5 minutos.

Resultados do ensaio:
O produto sem diluir (teste de 97%) conseguiu 
inativar o vírus da pólio tipo 1 após 40 segundos 
no teste de suspensão quantitativa. O fator de 
redução médio foi > 4,25 ± 0,23. O valor médio 
corresponde a uma inativação ≥ 99,99%.

Conclusão do estudo:
O InstantFOAM™ Complete (AA72) demonstrou ter atividade 
fungicida e leveduricida sob condições limpas e cumpre os 
requisitos da Norma DIN EN 13624:2013 (fase 2, etapa 1) com 
a seguinte relação de concentração-tempo:

- Leveduricida: condições limpas, 50% (v/v), 30 segundos e 
80% (v/v), 5 minutos

- Fungicida: condições limpas, 80% (v/v), 5 minutos.

Conclusão do estudo:
O desinfetante para as mãos InstantFOAM™ Complete demonstrou a 
sua eficácia sem diluir contra o vírus da pólio tipo 1 após um tempo 
de exposição de 40 segundos sob condições limpas. Portanto, 
o desinfetante das mãos InstantFOAM™ Complete pode ser 
considerado como ativo contra o vírus da pólio tipo 1 da seguinte 
maneira: sem diluir, 40 segundos. 

Sumário das condições do ensaio

Ref. do relatório: InstantFOAM™ Complete (AA72)

Número de lote: MS 5/175/2

Concentrações do produto 
testado:  

Soluções v/v não diluídas (97% e 80%) e soluções v/v ao 50% 
e 10% (demonstração de intervalo não ativo)  

Diluente: Água

Temperatura do ensaio: 20°C ± 1°C 

Aspecto das diluições do 
produto: Sem precipitação 

Condições: Condições limpas

Substância interferente: 0,3 g/L albumina bovina  

Procedimento para 
suspender a ação do 
desinfetante: 

Diluição imediata

Estabilidade do produto 
na mistura com o vírus e a 
substância interferente:  

97% e 80% - turvação menor, precipitação menor   

Estirpe de vírus: Vírus da pólio tipo 1 estirpe LSc-2ab (Chiron-Behring)  

Tempo de contacto: 30, 40, 50 segundos e 30 minutos  
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Objetivo:
Esta norma é um ensaio quantitativo de suspensão 
para a avaliação da atividade viricida dos 
antissépticos e desinfetantes químicos utilizados 
na área médica. A norma é aplicada nas áreas e 
circunstâncias aquando a desinfeção seja realizada 
com fins médicos. No atendimento ao paciente, por 
exemplo em hospitais, centros médicos, clínicas 
dentais, cuidados de saúde em escolas, infantários, 
lares, seja no local de trabalho ou inclusive em 
domicílios particulares. 

Objetivo:
Esta norma é um ensaio quantitativo de suspensão 
para a avaliação da atividade viricida dos 
antissépticos e desinfetantes químicos utilizados 
na área médica. A norma é aplicada nas áreas e 
circunstâncias aquando a desinfeção seja realizada 
com fins médicos. No atendimento ao paciente, por 
exemplo em hospitais, centros médicos, clínicas 
dentais, cuidados de saúde em escolas, infantários, 
lares, seja no local de trabalho ou inclusive em 
domicílios particulares.

Informação geral do estudo

Protocolo: EN14476:2013

Laboratório: Dr Brill + Dr Steinmann Labs 
GmbH

Data do 
relatório:  7 de novembro de 2014 

Ref. do 
relatório: D14ML1799A

Ref. do 
relatório: InstantFOAM™ Complete

Datas do 
estudo: 02/10/2014 - 25/11/2014

Informação geral do estudo

Protocolo: EN14476:2013

Laboratório: Dr Brill + Dr Steinmann Labs 
GmbH

Data do 
relatório:  7 de novembro de 2014 

Ref. do 
relatório: D14ML1799M

Ref. do 
relatório: InstantFOAM™ Complete

Datas do 
estudo: 02/10/2014 - 12/11/2014

Sumário das condições do ensaio

Ref. do relatório: InstantFOAM™ Complete (AA72)

Número de lote: 01102014SL

Concentrações do produto 
testado:  

Soluções v/v não diluídas (80%) e soluções v/v ao 50% e 10% 
(demonstração de intervalo não ativo)  

Diluente: Água

Temperatura do ensaio: 20°C ± 1°C

Aspecto das diluições do 
produto: Sem precipitação  

Condições: Condições limpas  

Substância 
interferente: 0,3 g/L albumina bovina  

Procedimento para 
suspender a ação do 
desinfectante:

Diluição imediata

Estabilidade do produto 
na mistura com o vírus e a 
substância interferente: 

80% - sem precipitação, sem floculação 

Estirpe de vírus: adenovírus tipo 5 estirpe adenoide 75 (ATCC VR-5) 

Tempo de contacto: 30 segundos, 60 segundos e 30 minutos

Sumário das condições do ensaio

Ref. do relatório: InstantFOAM™ Complete (AA72)

Número de lote: 01102014SL

Concentrações do produto 
testado:  

Soluções v/v não diluídas (80%) e soluções v/v ao 50% e 10% 
(demonstração de intervalo não ativo)     

Diluente: Água

Temperatura do ensaio: 20°C ± 1°C 

Aspecto das diluições do 
produto: Sem precipitação 

Condições: Condições limpas

Substância 
interferente: 0,3 g/L bovine serum albumin 

Procedimento para 
suspender a ação do 
desinfectante: 

Diluição imediata 

Estabilidade do produto 
na mistura com o vírus e a 
substância interferente:  

80% - sem precipitação, sem floculação  

Estirpe de vírus: norovírus murino (Berlin 06/06/DE Isolate S99)

Tempo de contacto: 30 segundos, 60 segundos e 30 minutos 

Viricida In vitro EN 14476 – adenovírus tipo 5

Viricida In vitro EN 14476 – Norovírus murino

Resultados do ensaio:
O produto sem diluir (teste de 80%) conseguiu 
inativar o adenovírus tipo 5 após 30 segundos 
no ensaio de suspensão quantitativa. O fator 
de redução médio foi 4,75 ± 0,31. O valor médio 
corresponde a uma inativação ≥ 99,99%.

Resultados do ensaio:
O produto sem diluir (ensaio de 80%) 
conseguiu inativar o norovírus murino após 30 
segundos no ensaio de suspensão quantitativa. 
O fator de redução médio foi 5,13 ± 0,37. O 
valor médio corresponde a uma inativação ≥ 
99,999%.

Conclusão do estudo:
O desinfectante para as mãos InstantFOAM™ Complete demonstrou 
a sua eficácia sem diluir contra o adenovírus tipo 5 após um tempo 
de exposição de 30 segundos sob condições limpas. Portanto, o 
desinfetante das mãos InstantFOAM™ Complete pode ser considerado 
como ativo contra o adenovírus tipo 5 da seguinte maneira: sem diluir, 
30 segundos. 

Conclusão do estudo:
O desinfetante para as mãos InstantFOAM™ Complete demonstrou 
a sua eficácia sem diluir contra o norovírus murino após um tempo 
de exposição de 30 segundos sob condições limpas. Portanto, o 
desinfetante das mãos InstantFOAM™ Complete pode ser considerado 
como ativo contra o norovírus murino da seguinte maneira: sem diluir, 
30 segundos.
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Objetivo:
Este método de ensaio foi concebido para 
avaliar a atividade viricida dos agentes 
de lavagem higiénica e por fricção sobre 
as mãos previamente contaminadas. Este 
método de ensaio inclui a exposição 
completa da mão e simula as condições 
reais de uso tais como a fricção aquando 
a descontaminação das mãos, e também 
permite testar formas alternativas do 
produto tais como líquidos, geles e 
espumas com base alcoólica e não 
alcoólica de acordo com as instruções do 
rótulo.

Informação geral do estudo

Protocolo: ASTM E2011-13

Laboratório: Bioscience Laboratories Inc

Data do 
relatório:  6 de outubro de 2015

Ref. do 
relatório: 150504-111

Ref. do 
relatório: InstantFOAM™ Complete

Datas do 
estudo: 06/08/2015 - 31/08/2015

Sumário das condições do ensaio

Ref. do relatório: InstantFOAM™ Complete (AA72)

Número de lote: MS5/71/1 

Concentrações do produto 
testado:  100% (puro) 

Estirpes do ensaio:  
Estirpe de norovírus murino S99 (FLI Virusbank #RVB-651)
Rhinovirus Tipo 14 (ATCC #VR-284)

Tempo de exposição: 30 segundos

Procedimento do ensaio: Esfregar as mãos com 3 ml de produto AA72 durante 30 
segundos

Solução de controlo: Solução salina equilibrada de Earle (EBSS)

Viricida In vivo ASTM E2011-13 – Norovírus murino e Rhinovirus Tipo 14

Conclusão do estudo:
Norovírus Murino: o produto testado, o InstantFOAM™ Complete causou 
uma redução média de 4,25 log10 em relação ao parâmetro (o valor médio 
corresponde a uma inativação ≥ 99,99%) e uma redução média de 3,50 log10 
na solução de controlo EBSS (o valor médio corresponde a uma inativação 
de 99,97%) quando foi testado com a estirpe do Norovírus Murino S99 (FLI 
Virusbank #RVB-651). 

Rhinovirus: o produto testado, o Deb InstantFOAM™ Complete causou 
uma redução média de 3,30 log10 em relação ao parâmetro (o valor médio 
corresponde a uma inativação de 99,95%) e uma redução média de 2,55 log10 
na solução de controlo EBSS (o valor médio corresponde a uma inativação 
de 99,72%) quando foi testado com o Rhinovirus Tipo 14 (ATCC #VR 284).

Objetivo:
Este método de ensaio foi concebido para 
avaliar a capacidade dos agentes de lavagem 
higiénica e por fricção para reduzir os níveis 
de uma seleção de vírus infeciosos por 
meio da utilização das gemas dos dedos de 
adultos contaminadas de modo experimental. 
Uma vez que em qualquer ensaio podem ser 
utilizadas as duas gemas dos dedos polegares 
e as oito gemas dos dedos restantes, é 
permitida a incorporação de inputs ou 
entradas de controlo de vírus (dois), vírus 
que permanecem viáveis após a inoculação 
ter secado (dois), vírus eliminados após o 
tratamento com uma solução de controlo ou 
referência (dois) e até quatro repetições para 
verificar a eficácia da eliminação dos vírus da 
substância testada.

Informação geral do estudo

Protocolo: ASTM E1838-10

Laboratório: Bioscience Laboratories Inc

Data do 
relatório:  1 de outubro de 2015

Ref. do 
relatório: 150504-111

Ref. do 
relatório: InstantFOAM™ Complete

Datas do 
estudo: 07/09/2015 - 01/10/2015

Sumário das condições do ensaio

Ref. do relatório: InstantFOAM™ Complete (AA72)

Número de lote: MS5/71/1 

Concentrações do produto 
testado:  100% (puro) 

Estirpes do ensaio:  
Norovírus Murino estirpe S99 (FLI Virusbank #RVB-651)
Rhinovirus tipo 14 (ATCC #VR-284)

Tempo de exposição: 30 segundos

Procedimento do ensaio:  
Contacto permanente com a gema dos dedos durante 30 
segundos por meio de frasco invertido contendo o produto 
objeto do ensaio. 

Viricida In vivo ASTM E1838-10 - Estudo piloto do Norovírus murino e do 
Rhinovirus Tipo 14

Conclusão do estudo:
Norovírus Murino: o produto testado, o InstantFOAM™ Complete causou 
uma redução média de 3,79 log10 quando foi testado com a estirpe do 
Norovírus Murino S99 (FLI Virusbank #RVB-651).

Rhinovirus: o produto testado, o InstantFOAM™ Complete causou uma 
redução média de 3,54 log10 quando foi testado contra o Rhinovirus Tipo 14 
(ATCC #VR-284)
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Objetivo:
Este método de ensaio mede as alterações de 
uma população de microrganismos aeróbicos 
e anaeróbicos dentro de um tempo de recolha 
de amostras específico quando testado contra 
materiais de ensaio antimicrobianos in vitro. Os 
organismos utilizados estão estandardizados 
em relação às necessidades de crescimento e 
preparação do inóculo e devem crescer sob as 
condições do teste. O objetivo principal deste 
método de ensaio é proporcionar um conjunto de 
condições e organismos de teste padronizados 
para facilitar avaliações comparativas de 
materiais antimicrobianos miscíveis em sistemas 
aquosos.

Informação geral do estudo

Protocolo: ASTM E2783-11

Laboratório: Bioscience Laboratories Inc

Data do 
relatório:  11 de novembro de 2015

Ref. do 
relatório: 150826-201

Ref. do 
relatório: InstantFOAM™ Complete

Datas do 
estudo: 09/10/2015 - 10/11/2015

Sumário das condições do ensaio

Ref. do relatório: InstantFOAM™ Complete (AA72)

Número de lote: 2508 

Concentrações do produto 
testado:  100% (puro) 

Tempo de exposição: 15 segundos

Organismos testados: 

Acinetobacter baumannii (ATCC #19606), Aspergillus brasiliensis 
(ATCC #6275), Aspergillus flavus (ATCC #9643, Bacillus 
megaterium; vegetative cells (ATCC #14581), Bacteroides 
fragilis (ATCC #29762, Burkholderia cepacia (ATCC #25416), 
Campylobacter jejuni (ATCC #29428), Candida albicans (ATCC 
#10231), Candida tropicalis (ATCC #13803), Citrobacter freundii 
(ATCC #8090) Clostridium difficile; vegetative cells (ATCC 
#9689), Clostridium perfringens; vegetative cells (ATCC #13124), 
Corynebacterium diphtheria (ATCC #11913), Enterobacter 
aerogenes (ATCC #13048), Enterococcus faecalis (ATCC #29212), 
Enterococcus faecium MDR, VRE (ATCC #51559), Enterococcus 
hirae (ATCC #10541), Escherichia coli (ATCC #11229), Escherichia coli 
(ATCC #25922), Escherichia coliserotype O157:H7 (ATCC #43888), 
Escherichia coliserotype O157:H7 (ATCC #35150), Epidermophyton 
floccosum (ATCC #52063), Haemophilus influenza MDR (ATCC 
#33930), Klebsiella pneumoniae ozaenae (ATCC #11296), 
Klebsiella pneumoniae (ATCC #13883), Lactobacillus plantarum 
(ATCC #14917), Listeria monocytogenes (ATCC #7644), Listeria 
monocytogenes (ATCC #15313), Micrococcus yunnanensis (ATCC 
#7468), Penicillium citrinum (ATCC #9849), Proteus hauseri (ATCC 
#13315), Proteus mirabilis (ATCC #7002), Pseudomonas aeruginosa 
(ATCC #27853), Salmonella entericaserovar Choleraesuis (ATCC 
#10708), Salmonella entericaserovar Enteritidis (ATCC #13076), 
Salmonella entericaserovar Typhimurium (ATCC #14028), Serratia 
marcescens (ATCC #14756), Shigella dysenteriae (ATCC #13313), 
Shigella sonnei (ATCC #11060), Staphylococcus aureus (ATCC 
#6538), Staphylococcus aureus (ATCC #29213), Staphylococcus 
aureus MRSA (ATCC #33591), Staphylococcus aureus MRSA (BSLI 
#060613MRSA1), Staphylococcus aureus MRSA, NRS382, USA100 
(BSLI #092711SaNRS382), Staphylococcus aureus MRSA, NRS383, 
USA200 (BSLI #092711SaNRS383), Staphylococcus aureus MRSA, 
NRS384, USA300 (BSLI #092711SaNRS384), Staphylococcus 
aureus MRSA, NRS123, USA400 (BSLI #092711SaNRS123), 
Staphylococcus aureus MRSA, NRS385, USA500 (BSLI 
#090215SaNRS385), Staphylococcus aureus MRSA, NRS483, 
USA1000 (BSLI #090215SaNRS483), Staphylococcus aureus MRSA, 
NRS484, USA1100 (BSLI #090215SaNRS484), Staphylococcus 
epidermidis (ATCC #12228), Staphylococcus haemolyticus (ATCC 
#43252), Staphylococcus hominis (ATCC #27845), Staphylococcus 
saprophyticus (ATCC #49453), Streptococcus pneumoniae (ATCC 
#33400), Streptococcus pyogenes (ATCC #19615), Trichophyton 
mentagrophytes (ATCC #9533), Vibrio cholera (ATCC #11558)

Bactericida, leveduricida e fungicida In vivo ASTM E2783-11 – Avaliação da eliminação 
por exposição programada de 58 espécies de microrganismos

Resultados e Conclusões: 
O InstantFOAM™ Complete reduziu a 
população microbiana de 55 espécies 
sendo a redução superior a 5 log10  após 15 
segundos de exposição. As populações 
microbianas de Clostridium difficile 
(ATCC #9689, células vegetativas) e 
Streptococcus pyogenes (ATCC #19615) 
tiveram uma redução superior a 4 log10 
após 15 segundos de exposição ao 
InstantFOAM™ Complete. A população 
microbiana do Epidermophyton 
floccosum (ATCC #52063) teve uma 
redução de 3,9 log10 após 15 segundos 
de exposição. 

O produto testado foi posto em contacto com uma população conhecida de microrganismos 
durante 15 segundos. O item testado foi neutralizado no momento da amostragem (15 
segundos) e os microrganismos sobreviventes foram enumerados. Foram calculadas a 
redução percentual e a redução log10 de uma população microbiana inicial.



Objetivo:
Esta norma é um ensaio quantitativo de suspensão 
para a avaliação da atividade viricida dos 
antissépticos e desinfetantes químicos utilizados 
na área médica. A norma é aplicada nas áreas e 
circunstâncias aquando a desinfeção seja realizada 
com fins médicos. No atendimento ao paciente, por 
exemplo em hospitais, centros médicos, clínicas 
dentais, cuidados de saúde em escolas, infantários, 
lares, seja no local de trabalho ou inclusive em 
domicílios particulares.

Informação geral do estudo

Protocolo: EN14476:2013+A2:2019

Laboratório: Microbac Laboratories Inc

Data do 
relatório:  10 de lulho de 2020

Ref. do 
relatório: 448-109

Ref. do 
relatório: InstantFOAM™ Complete

Datas do 
estudo: 09/06/2020 - 08/07/2020

Viricida In vitro EN 14476 – SARS CoV-2

Conclusão do estudo:
De acordo com a diretriz EN14476:2013+A2:2019, o produto testado passa no Teste de Suspensão de Eficácia Viricida se 
houver pelo menos uma redução de log 4,0 no título viral além do nível de citotoxicidade.

Quando testado conforme descrito, o InstantFOAM™ Complete, na concentração de 10%, não cumpriu a Norma Europeia 
EN14476:2013+A2:2019 quando o Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave foi exposto ao produto testado 
durante 30 segundos a 20°C.

Quando testado conforme descrito, o InstantFOAM™ Complete, em concentrações de 50% e puro, cumpriu a diretriz da 
Norma Europeia EN14476:2013+A2:2019, quando o Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave foi exposto ao 
produto testado durante 30 segundos a 20°C, com uma redução Log10 de ≥ 4,36 ± 0,12.

Todos os controles cumpriram os critérios para um teste válido. As conclusões foram baseadas em dados observados.

Sumário das condições do ensaio

Ref. do relatório: InstantFOAM™ Complete

Número de lote: 4775

Concentrações do produto 
testado:  

10% (1 parte de concentrado + 9 partes de diluente)
50% (1 parte de concentrado + 1 parte de diluente)
Puro (pronto para usar)

Diluente: Água dura

Temperatura do ensaio: 20°C ± 1°C 

Aspecto das diluições do 
produto:  Sem precipitação 

Condições: Condições limpas  

Substância interferente: 0,3 g/100 mL Bovine Serum Albumin (BSA) (final 
concentration in reaction mixture 0,3 g/L BSA)

Procedimento para 
suspender a ação do 
desinfectante:  

Diluição imediata  

Estirpes do vírus:  

Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-
CoV-2)
(Vírus COVID-19), estirpe: USA-WA1 / 2020, Fonte: BEI 
Recursos, NR-52281

Tempo de contacto: 30 segundos 
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