
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 
 

 
a) Nome comercial: PREPCLEAN® FW  (Umectante não aerossol) 

  
b) Embalagens:  Embalagem plástica com aplicador em spray – 500mL e 950mL   

 
c) Finalidade e instrução de uso:  

PREPCLEAN® FW  é um spray umectante não aerossol diferenciado que mantém os 

instrumentais úmidos por longo tempo. Perfeito para uso em salas de operação, de 

endoscopia, ambulatórios, clínicas dentárias e outros locais onde os instrumentais 

são transportados para descontaminação. 

Promove a retenção da umidade por um longo período ajudando a prevenir a adesão 

da matéria orgânica em instrumentais cirúrgicos e endoscópios. Spray em gel, não 

enzimático, pronto para o uso, pH neutro, fácil enxague, perfeito para artigos que 

permanecem sujos por um longo período. 

 

MODO DE USO: 

1- Aplicar PREPCLEAN® FW  diretamente nos instrumentais e endoscópios sujos, 

cobrindo toda a superfície dos mesmos. 

2- Deixar os instrumentais em contato om o PREPCLEAN® FW  até o momento da 

limpeza dos mesmos. 

3- Enxaguar os instrumentos antes do processo de limpeza. 

OBS.: Se toda a superfície estiver completamente coberta com o produto não é 

necessário reaplicação. 

 

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) Produção e controle: 

  A produção de PREPCLEAN® FW  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 certificação 

ISO 13485:2003 e 14001:2004. 

 
h) Dados físico-químicos: 

 
a. Ponto de ebulição: 100ºC 

b. Densidade específica (H2O=1) = 0,945 

c. Solubilidade em água: Completa 

d. pH: 6,0 – 8,0 

 
 

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 nº 25351.544402/2016-38 

 
 

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

Claudia Dentee 
                    Responsável Técnica 

                                                              CRF/RS 9956     
 

        


