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DESINFEC VITAL  

WIPES / LENÇOS UMEDECIDOS - FLOWPACK 

DESCRIÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, ambulâncias, 
clínicas médicas,  e odontológicas. 
 
Permite a limpeza e desinfecção segura de superfícies contaminadas, tais como bancadas, mesas, macas, 
cabeceiras, incubadora, neonatal, 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 dos microrganismos: 
 

• Pseudomas aeruginosa  

• Salmonella choleralsuis  

• Staphylococus aureus   

• Eschericia Coli  

• Staphylococus aureus  (MRSA) 

• Klebsiella pneumonialla 

• Legionella pneumophila 

• listeria monocytogenes 

• acinetobacter 

• fungos aspergillus niger 

• vírus H1N1 

• HIV-1 

• HAV 

• HBV 

• HCV 

• murine norovirus 
• respiratory syncytial vírus 
• Clostridium difficile 

 
 
 
 
 
 

O Desinfec Vit al é um desinfetante hospitalar de ultima geração 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. 
 
Não forma compostos clorados (clorofenois, THM’s). 
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ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 
 

Densidade.................................. .......... 1,000 a 1,008g/cm³ 
Solubilidade em água............................completa 
pH (concentrado)…..........……………...  8,00 – 9,00 
Concentração do Dióxido de cloro.........2000 – 2200 ppm 
Concentração do Quaternário ..............0,225 – 0275 % 
Validade do Produto........……..………...24 meses 
 
Composição:  Dióxido de cloro 0,2% (Ativo Biocida), (C12-C18) Cloreto de amônio Alquildimetilbenzil 

0,125% (Ativo Biocida) (C12-C14) Cloreto de amônio Aquildimetil (etilbenzil) 0,125% (Ativo Biocida), 
Bicarbonato de Sódio (tamponante) e água (diluente). 

  
MODO DE USO 
 
NUNCA MISTURE DESINFEC VITAL COM OUTROS PRODUTOS QU IMICOS 
 

Para limpeza e desinfecção de superfície fixas: Abrir a embalagem no local indicado. Retirar o lenço umedecido 
da embalagem, aplicar na superfície e aguardar 10 minutos (tempo de ação do produto). Utilizar lenços umedecidos 
adicionais, se necessário, para assegurar que toda a superfície foi limpa e desinfetada. Caso a superfície apresente 
sujidade visível, utilizar o lenço umedecido para a limpeza e após a remoção da sujidade utilizar um novo lenço 
umedecido para desinfecção (aguarde 10 minutos). Descartar os lenços no lixo após cada utilização (aplicação). 
 
Para desinfecção de artigos não críticos: Produto p ronto para o uso. Retirar o lenço umedecido da embalagem, 
aplicar no artigo e aguardar 10 minutos (tempo de ação do produto). Utilizar lenços umedecidos adicionais, se 
necessário, para assegurar que o produto foi aplicado em todo o artigo. Caso o artigo apresente sujidade visível, 
utilizar o lenço umedecido para a limpeza e após a remoção da sujidade utilizar um novo lenço umedecido para 
desinfecção (aguarde 10 minutos). Descartar os lenços no lixo após cada utilização (aplicação). 
 
EMBALAGEM 
 
Caixa com 12 unidades flowpack com 100 lenços umedecidos cada (20cm x 17cm). 
 
PRECAUÇÕES DE USO 
 
Conserve fora do alcance das crianças e animais dom ésticos. Não misturar com outros produtos. Incompatível 
com ácidos fortes. Impeça o contato com olhos e pele durante manuseio. Usar luvas para aplicação. Não utilizar para 
a higiene pessoal. Isto não é lenço de higiene de bebê. Não utiliza para desinfecção de alimentos. Manter o produto 
em sua embalagem original. Não jogar no vaso sanitário. 
Primeiros Socorros:  Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. 
Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão 
acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, ou o centro de intoxicação : 0800 722 6001 
levando a embalagem ou o rótulo do produto. Manter o produto em sua embalagem original com etiqueta fechada, 
para evitar o ressecamento. Não aplique em superfície aquecida. Não misture com água na embalagem original. Não 
reutilize a embalagem.  
 

DADOS TOXICOLÓGICOS   
 
Inalação aguda : - estudos com ratos albinos expostos a aerossol de uma solução de Desinfec Vital com nível 2.08 
mg/L por 4 horas não resultou em mortes ou observações de necropsia. 
 
Contato com os olhos: Estudos com ratos da Nova Zelândia mostraram que esse produto é um irritante ocular 
moderado. Foi observada irritação moderada da conjuntiva que melhorou 72 horas depois. 
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Contato com a pele: Estudo de toxicidade dermal em ratos brancos da Nova Zelândia mostraram que o produto não 
é tóxico: LD50 > 5,0 mg/Kg de peso corporal. Estudos de irritação dérmica em ratos da Nova Zelândia mostraram que 
o produto não é irritante para a pele. Em estudos dérmicos foi constatado que não é sensibilizador.  
 
Ingestão:  Toxicidade aguda oral em ratos albinos: DL50 >  2000 mg/Kg de massa corporal. 
 
 
CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO: 
 
Conservar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo. Proteger da luz. 
Não empilhar mais que 4 caixas. 
 
 
Produto saneante Registrado na ANVISA nº 3308700400 57 
 
IMPORTANTE:  As informações e recomendações contidas aqui em constituir um serviço aos nossos clientes. A Continuum declara que tais 
informações e recomendações foram obtidas de fontes consideradas ideais, não assume, assim, qualquer responsabilidade pelo uso inadequado 
ou o resultado da má utilização dos seus produtos. Qualquer duvida entra em contato com a área técnica da Continuum.  

SOMENTE PARA USO ASSISTENCIA À SAÚDE.  

  
 


