
Como líder no segmento antimicrobiano ao longo de três décadas, a Kumar Organic Products 

Limited possue vários ingredientes para sabão, desinfetantes para as mãos e ingredientes de 

limpeza para impedir a propagação do COVID-19. 

Sempre ouvimos dizer que prevenir é melhor que remediar. Como não há cura, temos que 

confiar na prevenção, mantendo distância social, lavar frequentemente as mãos, uso de 

desinfetantes em intervalos regulares, aumentando a imunidade, usando desinfetante para 

impedir a transmissão em superfície e mantendo a higiene pessoal. 

Os desinfetantes para as mãos à base de álcool são apenas um dos poucos produtos empregados 

pelos profissionais de saúde para manter as mãos limpas e higiênicas. No entanto, esses 

produtos têm algumas limitações, como secar as mãos e ser perigoso de manusear em grandes 

quantidades. Um ingrediente alternativo ao álcool é o cloreto de benzetônio (BTC). 

Um composto quaternário típico de amônio, o cloreto de benzetônio é usado como agente 

antimicrobiano utópico e conservante. Este composto exibe amplo espectro de atividade 

microbiana contra bactérias, fungos e vírus. Possui propriedades surfactantes, anti-sépticas e 

anti-infecciosas e é usado como um agente antimicrobiano utópico usado para destruir ou inibir 

o crescimento de mecanismos causadores de doenças. 

Como altamente solúvel em água, de cor branca e essencialmente inodoro e muito eficaz em 

baixa concentração, pode ser usado em uma ampla variedade de formulações de produtos, por 

exemplo: Preservação de ingredientes ativos, lavagens bucais, sabonetes para as mãos e 

cuidados com os cabelos, lavagens das mãos e cuidados com a pele, roupas cirúrgicas e produtos 

para bebês, lenços de higiene feminina, matérias-primas para primeiros socorros, 

medicamentos e desinfetante de superfícies. 

Dados indicam que as formulações de BTC foram igualmente eficazes na redução do número de 

contagens microbianas em mãos contaminadas como desinfetante de álcool, comprovado em 

ensaios clínicos em humanos. Além disso, a análise de equivalência de cloro e os estudos de MIC 

e o time-kill demonstraram uma atividade antimicrobiana consistente, de amplo espectro e 

rápida. O estudo demonstra a adequação das formulações para uso como desinfetantes para as 

mãos. 

 


