PRATT HIPOCLORITO 1%
DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
- Desinfecção segura e prática: produto registrado na ANVISA e com ação comprovada contra
os mais importantes micro-organismos;
- Ação comprovada contra: Pseudomonas, Staphylococcus aureus e Salmonella
choleraesuis;
- Respaldo de eficácia para área de saúde podendo ser utilizada em outras áreas institucionais;
- Produto a base de cloro estabilizado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:
Aspecto................................................. Líquido
Cor......................................................... Amarela
Odor ...................................................... Caraterístico
Densidade a 30°C (g/cm³).................... 1,020 ± 0,002
pH (100%)............................................. 12,25 + 0,25
COMPOSIÇÃO:
Hipoclorito de sódio, estabilizante e veículo.
PRINCÍPIO ATIVO:
Hipoclorito de sódio ............................1,00% p/p
APLICAÇÃO:
Para desinfecção superfícies fixas das diversas áreas
hospitalares e estabelecimentos de atendimento à
saúde.
MODO DE USO:
Para desinfecção de superfícies fixas: lavar, enxaguar e
secar a superfície. Aplicar o produto deixando em
contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.
Para desinfecção de artigos não críticos: lavar,
enxaguar e secar os artigos. Friccionar os artigos com o
produto deixando-o umedecido por 10 minutos.
Enxaguar e secar os artigos. Utilizar-los o mais breve
possível.

EMBALAGEM:
O PRATT HIPOCLORITO 1% é apresentado em caixas de
papelão com 04 bombonas plásticas lacradas de 05
litros .
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:
Manter o produto na embalagem original, fechada, em
lugar seco, arejado e à sombra.
PRECAUÇÕES DE USO:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS
ANIMAIS DOMÉSTICOS. NÃO MISTURE COM OUTROS
PRODUTOS, A MISTURA COM PRODUTOS ÁCIDOS OU À
BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES. CUIDADO! Irritante
para os olhos, pele e mucosas. Usar luvas para sua
aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos;
Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o
vômito. Consulte imediatamente um médico, levando o
rótulo ou embalagem do produto; 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 rótulo do produto;
Utilizar recipientes de plástico ou de louça. Não utilizar
em tecidos de lã, seda ou coloridos e artefatos metálicos;
Manter o produto em sua embalagem original. Telefone
de emergência (CEATOX): 0800-722-6001. NÃO
REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS;
NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA
INCONSCIENTE.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Francisco Habib
Desinfecção Segura: é mais fácil com Pratt.
CRQ: 07301324-BA
Aut. Func./MS. 3.00415-1
REGISTRO / MS: 3.0415.0229
REV.: 01/16
PRAZO DE VALIDADE: 12 meses, a partir da data de fabricação.

