Virex Detergente Health
Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não
críticos. Eficaz frente a Staphylococcus aureus, Salmonella
choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa
Finalidade de Uso
Virex Detergente Health associa a excelente ação antimicrobiana do Hipoclorito de
Sódio com o poder de limpeza do Lauril Éter Sulfato de Sódio. Ideal para ser utilizado em
estabelecimentos de saúde na limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não
críticos, não sensíveis ao cloro. Virex Detergente Health é eficaz frente a Staphylococcus
aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa.
Características / Benefícios
• Eficaz frente a Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas
aeruginosa, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium bovis e esporos de Clostridium
difficile, se usado dentro das concentrações indicadas;
• Atente a RDC No 14, de 28 de fevereiro de 2007, classicando-se como desinfetante
hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos;
• Realiza procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies fixas, não sensíveis ao
cloro em uma só operação;
• Diluição automática em equipamentos dosadores Diversey.
Modo de Usar
Como desinfetante hospitalar de superfícies fixas: Prepare uma solução de Virex
Detergente Health na diluição de 5% (medir 1 litro de produto transferir para um recipiente
adequado e completar o volume com água até 20 litros, ou então utilizar o dosador
Diversey recomendado). Aplique a solução nas superfícies não sensíveis ao cloro a serem
higienizadas, espere 10 minutos para que o produto exerça sua ação antimicrobiana,
enxágue com água potável. No caso de superfícies muito sujas, repita a operação. Como
desinfetante para artigos não críticos: Lave previamente o artigo, enxágue e seque.
Aplique a solução diluída a 5% nos artigos não sensíveis ao cloro, friccione e espere o
tempo de contato de 10 minutos. Enxágue com água potável e seque os artigos. Utilize-os
o mais breve possível.
Características Físico-Químicas
Aspecto

Líquido límpido

Cor

Levemente amarelado

pH (puro) a 25°C

12,3 – 13,3

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem
ser considerados como especificação.
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Composição
Hipoclorito de Sódio, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Alcalinizante, Coadjuvante e Água.
Princípio Ativo
Hipoclorito de Sódio – Teor de Cloro Ativo: mín. 0,9% Cl2.
Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança
de Produto (FISPQ).
Prazo de Validade
06 meses, a partir da data de fabricação.
Registros Oficiais
Registro MS – 3.2661.0203
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