
 
 

 
FICHA TÉCNICA     
 
NOBAC – PANOS UMEDECIDOS PARA A HIGIENE CORPORAL COM 
SOLUÇÃO ESPUMANTE DE CLOREXIDINA 
 
Sistema descartável de higiene pessoal composto por panos de alta maciez 

umedecidos com solução espumante de clorexidina.   Permite a higiene pessoal 
ou de terceiros de forma rápida e prática.  Dispensa o enxágue.  Limpa e 
higieniza  a pele sem necessidade de utilização de água.  

Em pessoas acamadas facilita a higiene corporal completa, sem derramamentos 
de água sobre lençóis ou colchões. 

Indicado especialmente para pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida.  

Produto testado dermatologicamente. 

Formulação antisséptica com vitamina E  e extrato de Aloe Vera, permite 
higienizar e hidratar a pele com muita suavidade. 

Fabricado por Naturelle Ind. e Com. de Produtos Naturais Ltda.  

CNPJ 48.561.369/0001-08 

Responsável técnica:   Dra. Raquel V. Kann – CRF SP 8577.  

Notificado junto a ANVISA: 25351.553097/2017-10 
Código de barras  EAN nº 7896768498431 
Código SIMPRO: 0292495 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Composição do pano: não-tecido de fibras sintéticas 

Composição da solução espumante no padrão INCI: 

AQUA (WATER),  PROPYLENE GLYCOL,  CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, 
SODIUM COCOAMPHODIACETATE, POLYSORBATE 20, METHYLPARABEN, DMDM 
HYDANTOIN, PEG 60 ALMOND OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, 
TOCOPHERYL ACETATE, DISODIUM EDTA, PARFUM 



 
 

EMBALAGEM 

Embalagem plástica lacrada 

APRESENTAÇÃO 

Pacote com 6 panos de 20cm X 18cm cada. 

 

INSTRUÇÕES DE USO 
 

Aplique massageando suavemente a pele. Usar um pano para cada uma das 
áreas do corpo de acordo com o diagrama: 

 

1) Face, Pescoço e Tórax 

2) Braços 

3) Abdômen e períneo 

4) Pernas 

5) Costas 

6) Nádegas 
 

Retirar excessos eventuais com uma toalha seca. 

Pode ser aquecido no micro-ondas por não mais que 15 segundos. 
 

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS 

Uso externo. Mantenha fora do alcance de crianças. Se observar algum tipo de 
reação suspenda o uso e procure orientação médica. Evitar região dos olhos. 
Não usar na pele irritada ou lesionada. Conservar a embalagem em local seco e 
fresco. Descarte adequadamente após o uso; não jogue em vaso sanitário. 
 

VALIDADE: 2 anos a partir da data de fabricação 

 

 


