
PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE O WIPE GERM
E OUTROS PRODUTOS USADOS NA SANITIZAÇÃO

Função

Composição
(ativos)

Eficácia

Grau de irri-
tação cutânea

Praticidade

Produto saneante, uti-
lizado para desinfecção 
em superfícies fixas e 
artigos não críticos em 
estabelecimentos de 
apoio à saúde.

Saneante usado na de-
sifecção de superfícies. 

Usado como desinfetante.

Biguanida e quater-
nário de amônio de
5ª geração.

Álcool etílico 70º INPM. Hipoclorito de sódio.

Testado contra mais de 
20 microrganismos, 
como fungos, bactérias 
multirresistentes a an-
tibióticos (como KPC) e  
vírus (inclusive coro-
navírus*).

A Anvisa não exige estudos
de eficácia rigorosos para
esse produto. 

Para ser eficaz precisa 
de mais de 15 minutos 
de contato. A luz solar 
ou o calor volatilizam o 
cloro e diminuem a 
ação. 

Baixa Média Alta

ÁLCOOL 70o

INPM LÍQUIDO
HIPOCLORITO

DE SÓDIO

*Frente às cepas de coronavírus humano (ATCC VR-740, cepa 229E) e coronavírus associado à SARS (CDC 200300592).

É pronto uso, um lenço
faz a limpeza de até 
1,82m²

Precisa ser usado com 
pano, gaze ou algodão. 
No caso dos panos, eles 
podem ser levados de 
um ambiente a outro, 
causando contaminação 
cruzada.

Precisa ser usado com 
pano, gaze ou algodão. 
No caso dos panos, 
eles podem ser levados 
de um ambiente a 
outro, causando con-
taminação cruzada.

Quantidade
necessária

Possui concentração 
exata de desinfetante 
em cada lenço.

Não há como definir a 
quantidade de álcool 
necessária.

Não há como medir a quan-
tidade de líquido necessária.

Necessidade
de fricção Não Sim Não

Duração do
procedimento 

Aguardar até 2 minu-
tos após aplicação 
única. 

Após a aplicação com 
fricção, é preciso esperar 
evaporar (o tempo varia 
conforme quantidade 
aplicada).

Aguardar até 15 minutos 
após aplicação única

Danificação
de superfícies

Compatível com plásti-
co, couros, metais etc.

Resseca e danifica super-
fícies de plástico e couro, 
oxida metais.

Resseca e danifica super-
fícies de plástico, couro e 
tecido. Não pode ser 
usado em componentes 
eletrônicos..

Odor Intenso IntensoLeve

Volatilidade Baixa Alta Alta

Baixo Alto BaixoRisco de
inflamabilidade

Necessidade
de preparo em

sala específica -
diluição

Não Não Sim


