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Identificação do produto e Apresentação
Nome Comercial: Desinfec Vital
Nome Técnico: Limpador e Desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos
Prazo de validade: 24 meses
Apresentação Comercial e Registro ANVISA:
Frasco de plástico opaco com válvula dosadora 100 ml, 300 ml e 500 ml. Registro ANVISA- 3.3087.0004.001-4
Frasco de plástico opaco spray 500 ml, 750 ml e 1000 ml. Registro ANVISA- 3.3087.0004.002-2
Galão plástico 3,78 L e 5 L. Registro ANVISA- 3.3087.0004.003-0
Composição: Quaternário de amônia, Dióxido de cloro, tamponante e diluente.
Finalidade e Aplicações
O Desinfec Vital é um desinfetante hospitalar pronto uso, sem fragrância, de baixa toxicidade, sem necessidade
de enxágue, indicado para limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos.
Seu poder químico de última geração elimina 99,999% de bactérias, vírus, mofos e fungos.
Desinfec Vital é a nova alternativa ecológica para solucionar todas as necessidades de limpeza e desinfecção em
um hospital.
É compatível com vários tipos de materiais (metais, vidro, tecido, plástico, madeira pintada, pisos de madeira
coberto com poliuretano, laminado, cromo, alumínio, aço inoxidável, acrílico, concreto selado entre outros)
podendo ser usado em diversas áreas da assistência à saúde, tais como: hospitais, consultórios, ambulatórios,
clínicas médicas e odontológicas.
Permite a limpeza e desinfecção segura de superfícies contaminadas, tais como bancadas, mesas, macas,
cabeceiras, isolete, focos, mobiliário hospitalar, equipamentos (uso externo), colchões, berços, bandejas de
medicação, maçanetas, interruptores, pias, ralos, vasos sanitários, cestos de lixo, cadeira de rodas, brinquedos,
torneiras, corrimões, teclados, telefones, paredes etc.
O Desinfec Vital é um produto de fácil manipulação e aplicação, eficaz na eliminação de um amplo espectro de
microorganismos. Eficaz contra Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus e Salmonela Choleraesuis.
Fotos

Frasco 100 mL

Frascos 500ml e 1000 mL

Galões de 3,78 L e 5 L

Instruções de Uso
PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS
1. Produto pronto para uso (não dilua);
2. Aplique Desinfec Vital diretamente sobre a superfície a ser tratada ou use preferencialmente um pano não
tecido, mop ou esponja.
3. Deixe o produto agir por 10 minutos.
4. O enxágue é desnecessário.
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PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
1. Produto pronto para uso (não dilua);
2. Aplique Desinfec Vital diretamente sobre o artigo a ser tratado ou use preferencialmente um pano não
tecido, mop ou esponja.
3. Deixe o produto agir por 10 minutos.
4. O enxágue é desnecessário.
PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM IMERSÃO
1. Produto pronto para uso (não dilua);
2. Coloque o Desinfec Vital em um recipiente limpo;
3. Coloque os artigos não críticos submersos na solução e deixe agir por 10 minutos.
Dados físico-químicos
Aparência: líquido claro
Densidade: 8.4 a 20°C
pH: Entre 8 e 9 a 25°C.
Inflamabilidade: Líquido não inflamável.
Corrosividade: Produto não corrosivo.
Precauções
Conservar fora do alcance das crianças e animais. Evitar contato com os olhos. Manter o produto na
embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não ingerir.
Irritante para os olhos e mucosas. Usar luvas para sua aplicação. Não perfurar a embalagem. Não aplicar
próximo a chamas. Não expor a temperatura superior a 50ºC.
Limitações de Uso e incompatibilidade
Não misturar com outros produtos. Incompatível com ácidos fortes.
Cuidados para conservação e armazenamento
Conservar fora do alcance de crianças e animais. Manter o produto na embalagem original. Armazene em local
fresco fechado e seco, distante do calor, luz solar direta e inflamáveis.
Distribuidor Exclusivo: Comercial Nacional de Produtos Hospitalares Ltda. – Rua Gama Cerqueira, 331 –
Cambuci – CEP: 01539-010 – São Paulo – SP – Brasil – website: www.cnph.com.br.
SAC: (11) 3385-9339 - sac@cnph.com.br- CNPJ: 00.142.916/0001-86.
Resp. Técnica: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338 - Aut. ANVISA: 3.03.421-9.
Fabricante Internacional: Vital Solutions - P.O Box 9932, West Palm Beach, FL 33419 - www.desinfecvital.com.
Fabricante Nacional: CONTINUUM CHEMICAL LATIN AMÉRICA LTDA – CNPJ: 04.113.566/0001-80. Rua Matrix,
117 – Moinho Velho – Cotia – São Paulo – CEP: 06714-360. Tel: (11) 4702-8478. Resp. Técnica: Renata
Menochelli – CRQ: 04200738. Aut. ANVISA: 3.03.087-6- www.continuumchemical.com.br
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