
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

 
a) Nome comercial  PREMIX CONCENTRADO (Finalizador de uso profissional) 
 
b) Reg. Ministério da Saúde: Notificado pela ANVISA nº 25351.227610/2005-12 
 
c) Embalagens: Embalagem de polietileno de 1 e 4 L. 

 
d) Finalidade e instrução de uso: 

  PREMIX CONCENTRADO é uma emulsão lubrificante, inibidora de 

corrosão, destinada a prevenção de ferrugem, manchas e enrijecimento do 

instrumental cirúrgico, desenvolvido para uso em qualquer lavadora automática bem 

como para uso manual. É um produto não oleoso, não pegajoso, atóxico e sem 

silicone. PREMIX CONCENTRADO reduz o custo com a reparação e a reposição dos 

instrumentos. Recomenda-se o uso rotineiro principalmente em zonas em que a água 

contenha altos teores de minerais. O uso regular de PREMIX CONCENTRADO reduz 

os altos custos de reparação dos instrumentos, estendendo sua vida útil. 

 
USO MANUAL: 

- Diluir 8mL de Premix concentrado para cada Litro de água; 

- Mergulhe os instrumentos previamente limpos na solução, ou banhe-os  

completamente com o spray;  

- Movimente as articulações para melhor penetração; 

- Remova os instrumentos do banho e deixe escorrer por 30 segundos ; 

- Envelope os Instrumentos já escorridos e esterilize; 

- Usar o produto na diluição correta.  

 

EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS: 

- Coloque Premix concentrado diretamente  no compartimento destinado  aos 

produtos de limpeza; 

- Diluir 2mL de Premix concentrado para cada Litro de água; 

- Siga as recomendações do fabricante do equipamento. 

NÃO ENXAGUE. 



 

 

ATENÇÃO: Utilizado na diluição correta o produto não deixa resíduos nem aspecto 

gorduroso nos artigos. 

 
e) Prazo de validade: Três anos 
 

f) Cuidados de Conservação: 

  Estocar o produto em lugar fresco e seco, longe de substâncias oxidantes. 

 
g) Produção e controle:  

  A produção de PREMIX CONCENTRADO  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. 

h) Dados físico-químicos: 

a. Ponto de ebulição: 212 F 

b. Densidade específica (H2O=1): 1,0 

c. Solubilidade em água: Emulsionante 

d. pH: 8-9,6 

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 notificado pela ANVISA. 

 

j) Responsável técnica: Farm. Claudia Dentee. - CRF/ RS 9956 

 

 

 
 
  
Claudia Dentee 

                    Responsável Técnica 
                CRF/RS 9956          


