
Propriedades

Graças à combinação de um filme protetor, cera natural, 
e um emulsificante especial com a base da emulsão (óleo 
em água), Stokoderm® universal pode ser usado 
universalmente como um creme protetor. 
Adicionalmente, Stokoderm® universal facilita a limpeza 
da pele, reduzindo o estresse a que ela é submetida. 

Áreas de Aplicação

Proteção da pele contra materiais de trabalho à base de 
óleo e/ou à base de água. Stokoderm® universal é versátil 
e adequado para a maioria dos tipos de trabalho. 
Contaminações pesadas são facilmente removidas, o que 
torna desnecessário o uso de limpadores fortes.

Instruções de Uso

Lave e seque suas mãos. Após, aplique Stokoderm® 
universal e esfregue bem entre as mãos, entre os dedos, 
incluindo as unhas e cutículas. Deve ser aplicado sempre 
antes de começar a trabalhar, após lavar as mãos e 
depois de paradas mais longas. Stokoderm® universal não 
é adequado para uso debaixo de luvas.  

Informativo de Produto

Stokoderm® universal [STOKO® UNIVERSAL]

Tudo em um: creme de proteção da pele contra ampla variedade de contaminações.                                                         
Facilita a limpeza das mãos após o contato com sujidades pesadas.

Características e Benefícios      

Características Benefícios

Efeito protetor baseado na combinação de ceras, 
hidrocoloide e emulsionantes especiais •	Eficácia	muito	boa	em	ampla	variedade	de	aplicações

Agente formador de filme natural
•	Forma	um	forte	filme	protetor
•	Fortalece	a	pele

Emulsão óleo em água •	Rápida	absorção

pH compatível com a pele
•	Ajustado	ao	value	de	pH	da	pele	humana		
•	Ajuda	a	manter	o	manto	acídico	protetor	natural

Compatibilidade cutânea dermatologicamente 
confirmada

•	Excelente	compatibilidade	cutânea
•	Minimiza	o	risco	de	incompatibilidades	cutâneas

Combinação de emulsionantes especiais que ab-
sorvem	a	sujidade

•	Facilita	a	limpeza	da	pele:	produtos	de	limpeza	leves	são	
suficientes

Não	contém	silicone:	não	interfere	com	pinturas	
automotivas (aprovado na indústria automobilís-
tica) e sem efeito negativo sobre processos de 
vulcanização (teste DIK)

•	Pode	ser	usado	em	praticamente	qualquer	processo	de	
produção	(DIK:	Instituto	Alemão	de	tecnologia	da	borracha)

  
Proteção da Pele

Descrição do Produto

Branco,	perfumado,	creme	sem	silicone.	Tipo	de	emulsão:	
óleo em água (O/A).

Testes de Compatibilidade Cutânea

Stokoderm® universal foi testado dermatologicamente em 
21 voluntários saudáveis e comprovou ter uma boa 
compatibilidade da pele. O relatório de compatibilidade da 
pele	foi	preparado	pelo	Prof.	Dr.	Med.	S.	W.	Wassilew	
(Doutor de dermatologia, alergologia, medicina 
ambiental; Diretor ret. do Departamento de Dermatologia, 
Clínica Krefeld) e está disponível.
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Essas informações e quaisquer recomendações técnicas adicionais 
baseiam-se no nosso conhecimento e experiência atuais. Isto, no 
entanto, não implica responsabilidade civil ou legal de nossa parte, 
inclusive no que tange à existência de direitos de propriedades 
intelectuais de terceiros, especialmente direitos de patente. Em 
especial, não há intenção nem implicação de quaisquer garantias, 
expressas ou implícitas, inclusive das propriedades do produto no 
sentido	legal.	Reservamo-nos	o	direito	de	fazer	quaisquer	alterações	
de acordo com o progresso ou avanços tecnológicos posteriores. O 
cliente não está desobrigado a conduzir uma inspeção criteriosa e 
detalhada dos produtos recebidos. O desempenho do produto aqui 
descrito deve ser verificado por meio de ensaios que devem ser 
realizados unicamente por especialistas qualificados, sob a 
responsabilidade exclusiva do cliente. A menção de marcas utilizadas 
por outras empresas não representa uma recomendação nem implica 
que produtos similares não possam ser utilizados.
® marca registrada da Deb Group Ldt. ou uma de suas subsidiárias

Versão:	Janeiro	2016

Teste da Ação Protetora

A ação protetora do produto foi testada em 15 voluntários 
saudáveis (Deb STOKO® Stockhausen GmbH, Krefeld) 
usando	o	Repetitive	Occlusive	Irritation	Test	(ROIT)	[1].	O	
teste foi modificado em uma substância de água solúvel 
(Sodium Dodecyl Sulfate) e em uma substância sem água 
(Ethyl	Acetate/Undecylenic	Acid,	1:1)	onde	cada	uma	foi	
aplicada uma vez por dia durante 30 minutos, durante 
uma semana (uma de manhã, a outra à tarde). A irritação 
da pele foi comparada a cada dia e avaliada no quinto dia 
(anotação	visual).	Resultado:	Stokoderm® universal reduz 
significativamente a irritação da pele. 

Fig.	1:	efeito	protetor	contra	substâncias	alternadas	no	local	de	trabalho.

Teste do Efeito de Limpeza

O efeito de limpeza foi testado em 20 voluntários do sexo 
masculino	usando	um	modelo	sujo	padronizado	(carbono,	
ferro oxidado, grafite, petrolatum, óleo, cera). O nível da 
sujeira	residual	foi	avaliado	em	10-pontos-espectro.	
Resultado:	A	maior	parte	da	sujeira	pôde	ser	lavada	com	
Stokoderm® universal. Em comparação, usando apenas 
água, não mostrou efeito de limpeza. A diferença é alta e 
significante.

Fig.	2:	Efeito	limpo	no	caso	de	contaminação	à	base	de	óleo.	Lavando	
apenas com água comparado com uso de Stokoderm® universal.

Garantia de Qualidade

Todos os produtos da linha Deb STOKO® atendem aos 
padrões de pureza bacteriana aplicáveis aos produtos não 
estéreis	(conforme	definido	pela	Farmacopéia	Européia).

≤100 unidades formadoras de colônia/g do produto.

Os respectivos testes de verificação são parte integrante 
dos procedimentos de garantia da qualidade dos produtos 
Deb STOKO®. 

Prazo de Validade

Armazenado em recipiente fechado, à temperatura 
ambiente, Stokoderm® universal mantém suas 
propriedades inalteradas por 30 meses, no mínimo.  
Validade	depois	de	aberto:	ver	indicação	na	embalagem	
do produto.

Primeiros Socorros

Em caso de contato do produto com os olhos, enxaguar 
usando água. Consulte um médico se alguma sensação 
de ardor persistir.

Composição Qualitativa

AQUA	(WATER),SODIUM	COCOAMPHOPROPIONATE,	
ETHYLHEXYL	STEARATE,	GLYCERYL	STEARATE	SE,	
PROPYLENE	GLYCOL,	ALGIN,	ISOPROPYL	PALMITATE,	
CETEARETH-6,	CETEARYL	ALCOHOL,	CETEARETH-25,	
STEARYL	ALCOHOL,	PHENOXYETHANOL,	
METHYLPARABEN,	ETHYLPARABEN	,	PROPYLPARABEN,	
PARFUM	(FRAGRANCE). 
Os ingredientes utilizados nos produtos cumprem com as normas da INCI - International 
Nomenclature Cosmetic Ingredients (Nomenclatura Internacional de Ingredientes para 
Cosméticos).

Dados de Segurança

Stokoderm®	universal	possui	uma	Ficha	de	Informação	de	
Segurança	de	Produto	Químico	(FISPQ),	que	contém	
informações adicionais sobre o produto, conforme os 
preceitos da Comunidade Europeia. Pode ser obtida 
mediante	download	no	site	www.stoko.debgroup.com/br.

Bases Legais

Stokoderm® universal é um produto cosmético registrado 
e aprovado pela  ANVISA.

Tipos de Embalagem

100 ml bisnaga | 1000 ml frasco fexível (refil)*

* para uso com os dosadores do sistema Deb Stoko Vario®. Por motivo 
de  proteção  de  marca  registrada,  somente  frascos  flexíveis  do 
Programa Deb STOKO® deverão ser utilizados nesses dosadores.

O uso de cremes de proteção não isenta o trabalhador 
do dever de adotar as demais medidas de proteção 
prescritas por lei.

alta

nenhuma

sem proteção
0

1

2

3

4

5

com Stokoderm® universal

Irritação dérmica

**

n=15

alto

baixo

sem Stokoderm® universal
0

1

2

3

4

5

Nível de contaminação	/	sujidade	restante

***
n=20

com Stokoderm® universal


