FICHA TÉCNICA

a) Nome comercial: Surgistain (Detergente antiferruginoso)
b) Embalagens: Embalagem de polietileno translúcido, cilíndrico de 500 e 1000 mL
e em forma de galão com 4000 mL
c) Finalidade de uso:
Surgistain é uma solução revitalizadora, levemente ácida, congênere aos
detergentes antiferruginosos, empregado para remover manchas e oxidação de
instrumental cirúrgico em aço inox. O instrumental deve ser imerso em solução por 1015 minutos. Recomenda-se um programa de rotina inicial, aplicando-se duas (2 vezes)
por semana para resgatar o estado padrão dos instrumentos e um regime de
aplicação quinzenal preventivo e conservador. Desta forma, articulações e
mecanismos de engate trancados serão liberados e manchas de oxidação e placas
minerais serão eliminadas. Usar somente em instrumental de aço inoxidável.
Modo de usar:
1- Misturar uma (1) parte de Surgistain com seis (6) partes de água quente
(60º a 80ºC).
2- Tempo

de

contato:

colocar

a

solução

em

recipiente

poroso,

preferencialmente de aço inox por 10 a 15 minutos, em imersão completa.
Escovar as manchas de ferrugem com escova não metálica, de cerdas
duras.
3- Enxágüe com bastante água.
d) Prazo de validade: três anos
e) Cuidados de conservação:
Estocar o produto bem fechado em lugar fresco e seco, longe de
substâncias oxidantes.

f) Produção e controle:
A produção de Surgistain 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.

g) Dados físico-químicos:
a. Ponto de ebulição: 100ºC
b. Densidade específica (H2O=1) = 1,26
c. Solubilidade em água: Infinita
d. Estado físico: líquido incolor com odor acre-doce
e. pH: entre 2,5 – 3,0
h) 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.
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