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OFFICER DESINFETANTE HOSPITALAR 

APLICAÇÃO: Officer Desinfetante hospitalar é um excelente Limpador e desinfetante à base de  

Quaternário de Amônio de quinta geração e Biguanida . Possui uma excelente performance no 

processo de higienização e eficácia comprovada contra as seguintes bactérias: Salmonella 

choleraesuis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa é destinado à desinfecção 

e limpeza  de diversos ambientes hospitalares como enfermarias, clínicas, consultórios médicos, 

dentários, maternidades, alas pediátricas, nos departamentos de oncologia, Unidade de 

transplante, queimado e isolamento, centros cirúrgicos e obstétrico, setor de hemodiálise e 

hemodinâmica. Superfícies fixas como: Pisos, paredes, louças sanitárias, móveis, janelas, 

vidros, macas. Artigos não-críticos como: Aparelho de pressão, cadeira de banho, termômetro 

de axila e suporte para soro. Não contém fragrância.    

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS 

ASPECTO: Líquido  
COR: Incolor 

ODOR: Característico  
pH: 5,0 a 6,5 

DENSIDADE: 0,99 a 1,01 g/ml 
 

COMPOSIÇÃO: Cloridrato de Polihexametileno, Tensoativo Catiônico, Tensoativo não iônico, 

Agente regulador de pH e Veículo. 

PRINCÍPIO ATIVO: Cloridrato de Polihexametileno Biguanida 1,75% p/p e Compostos De 

Amônio Quaternário, Di-c8-10-alquildimetil, Cloretos/quaternary Ammonium Compounds, Benzyl-

c12-16-alkyldimethyl, Chlorides 5,6% p/p. 

MODO DE USAR:  para desinfecção de superfícies fixas: Lavar, enxaguar e secar a 

superfície. Aplicar o produto diluído deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se 

necessário. Para desinfecção de artigos não críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. 

Imergir os artigos no produto diluído deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os 

artigos. 

DILUIÇÃO RECOMENDADA: Ação Desinfetante: 1:100  

PRECAUÇÕES DE USO: CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o 

produto. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

Para um manuseio seguro do produto utilize sempre EPI`s e para maiores informações de 

segurança e utilização, consulte o rótulo e a FISPQ do produto. 
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Revisão: 08/04/2020 CONSERVAÇÃO: Conservar em local seco e fresco. Manter o 

produto em sua embalagem original.   Não   utilizar   a 

embalagem   vazia   para outros fins. Manter afastado do fogo e do calor. 

EMBALAGENS: Galão 5L e 1L. 

VALIDADE: 24 meses - Produto Saneante Registrado na Anvisa Nº: MS: 332920019 

 


