
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

 
 

a) Nome comercial: Liquizime  (Solução detergente enzimática) 
 
b) Estado físico: líquido amarelo  
 
c) Embalagens:   Embalagem de polietileno de 1L e 4 L. 

 
d) Finalidade de uso: 

  LIQUIZIME é uma preparação multienzimática, levemente alcalina a base 

de enzimas amilase, lipase, protease e carboidrase desenvolvida para a remoção 

integral de toda matéria orgânica. Dissolve e remove com segurança sangue, 

proteína, amido, gordura, muco e demais restos orgânicos. 

  O produto é uma solução alcalina que previne o depósito de substâncias 

minerais provenientes de tubulações antigas ou de locais que possuam água com alto 

teor de minerais (água dura). 

  LIQUIZIME possui ação emulsificante que garante a descontaminação 

completa dos artigos cirúrgicos sendo eliminado por enxágüe simples.  

As instruções de uso estão indicadas no item “g” (modo de usar). 

 
e) Prazo de validade: dois anos 
 
f) Cuidados de conservação: Estocar o produto em lugar fresco e seco, longe da 

luz e de  substâncias oxidantes. 

 
g) Modo de usar: 

 

Uso Manual: 

a. Adicione 8 mL de Liquizime para cada litro de água a temperatura de 30ºC 

a 45ºC. 

b. Submergir os instrumentos na solução, deixar em contato por  5 minutos. 

c. Enxaguar abundantemente com água. 

 

 

 



 

 

Uso em Equipamentos Automáticos 

 

d. Diluição de uso: 4mL de Liquizime para cada litro de água a temperatura de 

35ºC a 50ºC. 

e. Seguir as recomendações do fabricante do equipamento 

 
h) Produção e controle: 

  A produção de LIQUIZIME segue um padrão reconhecido nos EUA, o qual 

é inspecionado periodicamente para certificação. A empresa “The Ruhof Corporation” 

é aprovada pelo Quality Assurance Systems Inc, possuindo certificações ISO 

13485:2003 e 14001:2004. 

i) Dados físico-químicos: 

a. Ponto de ebulição: 100ºC 

b. Densidade específica (H2O=1) = 1,0 

c. Solubilidade em água: completa. 

d. pH produto puro: 8,0 – 10,0 

 

j) 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/MS, de acordo com a RDC 55/12, sob nº 

3.1381.0010. 

 

l) Responsável técnica: Farm. Claudia Dentee – CRF/RS 9956 

 

 

   

 Claudia Dentee 
                    Responsável Técnica 

                CRF/RS 9956      


