
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elestab® HP 100 

Thành phần hoạt chất kháng khuẩn 

Skin Care - Cosmetic 



Elestab® HP 100 
 

Mô tả 

Elestab® HP 100 là chất kháng khuẩn cation tan 

trong nước, có quang phổ rộng chống lại vi 

khuẩn, nấm và nấm men. Vì vậy, Elestab® HP 

100 có thể được sử dụng như chất bảo quản  

hoặc một chất sát trùng ngoài da. 

 
▪ Tên hóa học: 4,4'-diamidino-α-ϖ- 

diphenoxyhexane, bis (β-hydroxyethane sulfo- 

nate 

▪ DCI: Hexamidine diisethionate 

▪ Công thức phân tử: C24H38N4O10S2 

▪ Khối lượng Mol: 606.72 

 
 

Đặc tính kháng khuẩn 

Elestab® HP 100 có hoạt tính kháng khuẩn mạnh 

mẽ đối với các chủng vi khuẩn: 

▪ Chủng Gram(+): Staphylococcus, Sarcina, 

Streptococcus, Corynebacterium, Propioni- 

bacterium, Bacillus 

▪ Chủng Gram(-) : Escherichia, Proteus, 

Klebsiella, Salmonella, Serratia 

▪ Chủng Gram(-), oxydase (+): Pseudomonas 

▪ Nấm: Aspergillus, Penicillium, Actinomyces*, 

Geotrichum*, Trichophyton*, Hormodendron* 

▪ Nấm men: Candida, Pityrosporum 

 
 

* Wien R., Harrison J., Freeman W.A.: Diamidines as anti-bacterial 

compounds in “Brit. J. Pharmacol.”. 3, 211-218, 1948 

 

Hiệu quả kháng khuẩn của Elestab® HP 100 tùy 
thuộc vào: 

▪ Nồng độ và thời gian tiếp xúc của Elestab® 

HP 100 đối với chủng vi khuẩn nhất định 

▪ Số lượng của vi sinh vật 

▪ Bản chất và độc lực học của vi trùng 

▪ Đặc tính và đặc trưng của môi trường  

 
Sử dụng trong mỹ phẩm 

Elestab® HP 100 rất phù hợp để sử dụng trong 

mỹ phẩm và các sản phẩm vệ sinh, chẳng hạn 

như nhũ tương, mặt nạ, gel, nước, dung dịch 

cồn, dạng tạo bọt, dạng xịt để ổn định hệ vi 

sinh vật   

 
Một vài ứng dụng cho hoạt tính sát trùng kháng 

khuẩn từng vùng trên da như là xà phòng rửa 

tay, dầu gội hoặc sản phẩm cho da nhờn vì:  

▪ tác dụng kháng khuẩn đối với các chủng vi 
khuẩn cụ thể 

▪ tác dụng ức chế lipase của P.acnes 

▪ Hiệu quả chống kích ứng gián tiếp  

(làm chậm quá trình thủy phân chất béo 

trung tính của bã nhờn) 

Chúng ta có thể tham khảo tài liệu khác để 

quan sát hiệu quả trị gàu của Elestab® HP 100 

 
 

Brief Overview: 

Elestab® HP 100 

INCI: Hexamidine diisethionate 

China registration: Tên INCI hiện được liệt kê trong 

IECIC 2015 hoặc trong danh sách  của Cosmetic Safety 

and Technical Standard (phiên bản 2015). 

Trạng thái: Bột màu trắng có mùi nhẹ 

Liều lượng khuyến khích: 0.01 – 0.1 % 

HDSD: Elestab® HP 100 có thể được thêm vào pha 

nước của hệ nhũ tương ở 80 ° C. Đối với hệ nguội, nên 

hòa tan Elestab® HP 100 trong Propylene Glycol hoặc 

nước đã được đun nóng trước đó ở 60°C. Dung dịch 

nền này sẵn sàng để sử dụng ở nhiệt độ phòng. pH phù 

hợp: 3 – 8. 



Elestab® HP 100 
 

Ưu điểm 

Elestab® HP 100 Elestab® HP 100 không chứa 

formaldehyde tự do, có khả năng sát trùng 

kháng khuẩn từng vùng ở da / niêm mạc tốt và 

có hệ số bảo mật tuyệt vời so với các chất 

chống nhiễm trùng khác. Nó chống lại sự bất 

hoạt bởi bã nhờn, và là một chất chống kích 

ứng gián tiếp cho da. 

 
Liều lượng và độ hòa tan: 

Liều sử dụng: 

▪ Vai trò chất bảo quản: 0.01% to 0.1% 

▪ Vai trò thuốc sát trùng ngoài da: 0.10% 

Khả năng bảo vệ kháng khuẩn trong mỹ phẩm phải 

được kiểm tra bằng một thử nghiệm  

 
Độ hòa tan: 

Elestab® HP 100 tan trong nước nóng (80°C) 

và trong propylene glycol (60°C), tan trong 

ethanol, không tan trong dầu và chất béo 

 
Hướng dẫn sử dụng: 

Gia nhiệt pha nước của hệ đến 80°C, vừa thêm 

Elestab® HP 100 vừa khuấy đến khi tan hoàn 

toàn. Nó cũng có thể được hòa tan trong 

propylene glycol mà không cần gia nhiệt. Cách 

này được khuyến khích sử dụng trong hệ nhũ 

tương anion và nhũ tương không ion với alkyl-

glucosit và este sucrose. 
 

Lưu ý  

Elestab® HP 100 là hoạt chất cation, do đó nó 

không tương thích với tất cả các nguyên liệu 

anion. Trong hầu hết các trường hợp, sự 

không tương thích này dẫn đến sự kết tinh của 

Elestab® HP 100, hoặc dấn đến sự kết tủa rất 

phức tạp. Để tránh hiện tượng này, đặc biệt là 

trong công thức limpid, sản phẩm hệ trong, thì 

bắt buộc phải "trung hòa" Elestab® HP 100 với 

anionic surfactants, trước khi đưa nó vào sản 

phẩm. Độ pH thích hợp là từ 3 đến 8, tránh môi 

trường có tính kiềm cao. 

Kiểm tra độ hiệu quả 

Vai trò chất bảo quản: 

Khi sử dụng Elestab® HP 100 như một chất 

bảo quản trong mỹ phẩm, một nghiên cứu vi 

sinh cần được thực hiện để kiểm tra: 

▪ sự vắng mặt của sự không tương thích 
▪ liều lượng chính xác theo nhóm vi sinh vật 

được thử nghiệm và động học của quá trình 

bất hoạt, được lựa chọn bằng một thử 

nghiệm thách thức 

▪ có thể cần thiết phải kết hợp các chất bảo 
quản khác với Elestab® HP 100  

Minimum Inhibitory Concentration (MIC) và Minimum 

Microbicidal Concentration (MMC) của Elestab® HP 100  

kháng lại một loạt chủng vi khuẩn, nấm và nấm men 

 
Thuốc sát trùng ngoài da: 

Elestab® HP 100 có thể được sử dụng 0,1% 

trong các chế phẩm bôi ngoài da để tiêu diệt 

các vi sinh vật có hại trên bề mặt da. 
 

 

MIC và MMC của Elestab® HP 100 kháng lại một loạt các 

chủng cụ thể. 
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Although all statements and information in this publication are believed to be accurate and reliable, they are presented gratis and for guidance only, and risks and liability for results 

obtained by use of the products or application of the suggestions described are assumed by the user. SELLER MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR 

IMPLIED, BY FACT OR LAW, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Statements or suggestions concerning possible use 

of the products are made without representation or warranty that any such use is free of patent infringement and are not reco mmendations to infringe any patent. The user should not 

assume that toxicity data and safety measures are indicated or that other measures may not be required. The claims and suppor ting data provided in this publication have not been 

evaluated for compliance with any jurisdiction’s regulatory requirements and the results reported may not be generally true under other conditions or in other matrices. Users must 

evaluate what claims and information are appropriate and comply with a jurisdiction’s regulatory requirements. Recipient of this publication agrees to (1) indemnify and hold harmless 

each entity of the BASF organization for any and all regulatory action arising from recipient’s use of any claims or information in this publication, including, but not limited to, use in 

advertising and finished product label claims, and (2) not present this publication as evidence of finished product claim sub stantiation to any regulatory authority. 
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