FICHA TÉCNICA

A) Nome comercial: CLEANZIME TOP (Solução detergente enzimática)
B) Embalagem: Embalagem de polietileno translúcido, em forma de galão de 1000 e
4000 ml
C) Finalidade de uso:
CLEANZIME TOP é uma preparação enzimática, utilizada na remoção de
contaminantes orgânicos, a base de enzimas do grupo das amilases, lípases,
carbohidrases e proteases; com poder detergente destinado a digerir e dissolver restos
orgânicos de acessórios ambulatoriais, instrumental cirúrgico, assim como de
equipamentos do tipo endoscópios e fibroscópios.
O produto é especialmente empregado para limpeza de fibroscópios (ex.
gastroscópios, colonoscópios, broncoscópios e pinças de biópsia). Também é empregado
para lavagem de lentes de instrumentos óticos. Não possui ação corrosiva sobre
superfícies não biológicas.
CLEANZIME TOP é totalmente eficaz na limpeza por imersão, automática e
ultrassônica. Possui pH neutro, 100% biodegradável, atóxico, não irritante dérmico e
ocular, conforme laudo expedido pelo laboratório Ecolyzer.
D) Prazo de validade: dois anos
E) Cuidados de conservação:
Estocar o produto em lugar fresco e seco, longe de substâncias oxidantes.
F) Produção e controle:
A fabricação de CLEANZIME TOP segue um padrão aceito e reconhecido nos EUA,
o qual é inspecionado periodicamente para certificação. As etapas de manufatura,
testes, estocagem, comercialização, controle de qualidade (incluindo calibração de
equipamentos) são avaliadas por um Padrão de Qualidade.
G) Dados físico-químicos:
a. Ponto de ebulição: 212 Fº
b. Densidade específica (H2O=1) = 1,09
c. Solubilidade em água: completa.
d. Estado físico: líquido azul de aroma floral
e. pH: entre 6,0 – 8,0
H) Cuidados de conservação:
Estocar o produto em local fresco e seco, longe de substâncias oxidantes.
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I) Dados complementares:
O produto é embalado e rotulado em língua portuguesa, pelo fabricante. Não há
fracionamento ou nenhum outro manuseio do conteúdo das embalagens pelo
importador ou distribuidores no Brasil.
Produto Registrado pela ANVISA, de acordo com a RDC 55/12.
J) Responsável Técnica: Farm. Fabiane Rizzon / CRF-RS 6638

Fabiane Rizzon
Responsável Técnica
CRF/RS 6638
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