
 

FICHA TÉCNICA 
 
 

A) Nome comercial: ALKAZIME   
 

B) Embalagem: Embalagem em forma de frasco e galão de 1000 ml e  4000 ml, 
respectivamente. 

 
C) Finalidade de uso: 

ALKAZIME é um detergente com pH alcalino que permite uma limpeza completa e 

rápida de qualquer tipo de instrumental e/ou artigo  canulado, fórceps e fibroscópio, 

desenvolvido para remoção integral de toda a matéria orgânica. 

Dissolve e remove restos de proteína, gordura e demais resíduos orgânicos de 

artigos, removendo com segurança toda a carga orgânica. Sua formulação facilita o 

processo de liquefação e solubilização da matéria orgânica.  

É biodegradável e facilmente removido através do enxague. Adequado para 

limpeza manual e automática. 

 

D) Instruções de uso: 

USO MANUAL   
1 - Diluir 0,5ml - 2ml de Alkazime para cada litro de  água, na temperatura de 20º a 
55ºC.  
2 - Mergulhar  os  artigos  por  2  minutos  para  remoção  da  matéria  orgânica. 
3 - Instrumentos  articulados: devem  ser  abertos. 
4 - Artigos  canulados:  injetar  a  solução  nos lúmens  com  auxílio de pistola ou seringa 
(’’Flushing’’) antes da completa imersão. 
 
EQUIPAMENTOS   
1 - Diluir 0,5ml - 2ml de Alkazime para cada litro de água na temperatura de 20°C a 55°C. 
2 - Seguir  as  recomendações  do  fabricante  do  equipamento.  
 
ULTRASSÔNICAS:   mergulhar  os  artigos   por   2  -  10   minutos,   de   acordo  com   as   
recomendações do fabricante.   

 
E) Prazo de validade: 24 meses, a partir da data de fabricação. 
 
F) Cuidados de conservação:  

Estocar o produto em lugar fresco e seco, longe de substâncias oxidantes. 
 
G) Produção e controle:  

A produção de ALKAZIME é realizada pela Chemclean Corporation, nos EUA, sendo 

importado em suas embalagens finais direto para comercialização. A fabricação dos 

produtos segue um padrão reconhecido nos EUA. A empresa “ChemcleanCorporation” é 

aprovada pelo Quality Assurance Systems Inc, possuindo certificação ISO 14001:2004. 

 
 
 



 
H) Dados físico-químicos: 

a. Ponto de ebulição: >100ºC 
b. Densidade específica (H2O=1) = 1,01 a 1,03 
c. Solubilidade em água: completa. 
d. Estado físico: líquido de cor púrpura 
e. pH: entre 12,0 e 14,0 
f. Corrosividade: produto não corrosivo 
 

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 nº 3.2421.0002 
 

I) Responsável Técnica: Farm.  Fabiane Rizzon / CRF-RS 6638 
 
 
 
 

 
        Fabiane Rizzon 
                  Responsável Técnica 
                   CRF/RS 6638 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


