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DESINFEÇÃO
HOSPITALAR
HOSPITAL DESINFECTION
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Desinfeção higiénica das mãos
Hygienic Hand Desinfection
Pelo menos 3 ml de anti-séptico na palma da mão, esfregue 
durante 30 segundos de acordo com as regras de higiene 
para molhar a superfície inteira das mãos. Em casos contami- 
nados com Adenovírus, Poliovírus e Murine norovírus, o proce- 
dimento deve ser aplicado uma segunda vez.
At least 3 ml of antiseptic on the palm of the hand, rub for 30  
seconds according to the hygiene rules to wet the entire  
surface of  the hands. In cases contaminated with Adenovirus,  
Poliovirusand Murine norovirus, the procedure should be  
applied a second time.

Desinfecção das Mãos para Cirurgia
Hand Disinfection for Surgery
Pelo menos 5 ml de anti-séptico na palma da mão, com as 
suas mãos e cotovelos completamente molhados de acordo 
com as regras de higiene, esfregue durante 3 minutos.
At least 5 ml of antiseptic on the palm of your hand, with your 
hands and elbows completely wet according according to the 
of hygiene, rub for 3 minutes.

Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido
Liquid

Materiais Ativos
Active Materials
Etanol % w/w 70, 0,2-Propanel % w/w 0,5
Ethanol % w/w 70, 0.2-Propane % w/w 0.5

Excipientes
Excipients
Agentes amaciadores, essência, equilíbrio 
do pH e água desionizada
Softening agents, essence, pH balanceand 
deionized water.
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Desinfeção higiénica das mãos
Hygienic Hand Desinfection
Pelo menos 3 ml de anti-séptico na palma da mão, esfregue 
durante 30 segundos de acordo com as regras de higiene 
para molhar a superfície inteira das mãos. Em casos contami- 
nados com Adenovírus, Poliovírus e Murine norovírus, o pro-
cedimento deve ser aplicado uma segunda vez.
At least 3 ml of antiseptic in the palm of the hand, rub for 30 
seconds according to the hygiene rules to wet the entire sur-
face of the hands. In cases contaminated with Adenovirus 
nated with Adenovirus, Poliovirus and Murine norovirus, the 
procedure should be applied a second time.

Desinfecção das Mãos para Cirurgia
Hand Disinfection for Surgery
Pelo menos 5 ml de anti-séptico na palma da mão, com as 
suas mãos e cotovelos completamente molhados de acordo 
com as regras de higiene, esfregue durante 3 minutos.
At least 5 ml of antiseptic on the palm of your hand, with your 
hands and elbows completely wet according according to  
the hygiene rules, rub for 3 minutes.

Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido
Liquid

Materiais Ativos
Active Materials
Etanol % p/p 70, 0,2-Propano % p/p 0,25
Gluconato de clorexidina % w/w 0.5
Ethanol % w/w 70, 0.2-Propane % w/w 0.25
Chlorhexidine gluconate % w/w 0.5

Excipientes
Excipients
Agentes amaciadores, essência, equilíbrio 
do pH e água desionizada
Softening agents, essence, pH balance 
and deionized water.
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Desinfeção higiénica das mãos
Hygienic Hand Desinfection
Pelo menos 3 ml de anti-séptico na palma da mão, esfreg-
ue durante 30 segundos de acordo com as regras de higiene 
para molhar a superfície inteira das mãos. Em casos contami- 
nados com Adenovírus, Poliovírus e Murine norovírus, o pro-
cedimento deve ser aplicado uma segunda vez.
At least 3 ml of antiseptic on the palm of your hand, rub for 
30 seconds according to the hygiene rules to wet the entire 
surface of the hands. In cases contaminated with Adenovirus, 
Poliovirus and Murine norovirus, the procedure should be  
applied a second time

Desinfecção das Mãos para Cirurgia
Hand Disinfection for Surgery
Pelo menos 5 ml de antisséptico GEL na palma da mão, com  
as suas mãos e cotovelos completamente molhados de acordo 
com as regras de higiene, esfregue durante 3 minutos.
At least 5 ml of antiseptic GEL on the palm of your hand,  
with your hands and elbows completely wet according to the
according to the hygiene rules, rub for 3 minutes.

Tipo de Formulação
Formulation Type
Gel
Gel

Materiais Ativos
Active Materials
Etanol % w/w 70, 0.2-Propanel % w/w 0.5
Ethanol % w/w 70, 0.2-Propanel % w/w 0.5

Excipientes
Excipients
Agentes amaciadores, essência, equilíbrio 
do pH e água desionizada.
Softening agents, essence, pH balance 
and deionized water.
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Desinfeção higiénica das mãos
Hygienic Hand Desinfection
Remova todas as joías. Após as mãos serem humedecidas com 
água, retire pelo menos 5 ml de sabonete líquido anti-sépti-
co sept SP para a palma da mão, esfregue durante 1 minuto, 
de acordo com as regras de higiene para que as mãos fiquem
completamente húmidas. As mãos devem ser bem enxaguadas 
debaixo de água e secas com uma toalha esterilizada.
Remove all jewelry. After the hands are moistened with water, 
take at least 5 ml of sept SP liquid antiseptic soap into the 
palm of the hand, rub for 1 minute, according to the hygiene 
rules so that the hands are completely moist. Hands should 
be thoroughly rinsed under water and dried with a sterile towel.

Desinfecção das Mãos para Cirurgia
Hand Disinfection for Surgery
Remova todas as joías. Após as mãos serem humedecidas com 
água, retire pelo menos 5 ml de sabonete líquido anti-séptico 
sept SP para a palma da mão, esfregue as mãos completa-
mente até á área dos cotovelos e esfregue-os de acordo com
as regras de higiene. Este processo dura 3 min. Repita pelo 
menos 2 vezes. Depois lave a área debaixo de água e seque 
com uma toalha esterilizada.
Remove all jewelry. After the hands are moistened with 
water, take at least 5 ml of sept SP liquid antiseptic soap 
for the palm of the hand, rub the hands thoroughly up to the  
elbow area and rub them according to the hygiene rules. 
This process lasts 3 min. Repeat at least 2 times. Then 
rinse the area under water and dry with a sterile towel.
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Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido
Liquid

Materiais Ativos
Active Materials
Gluconato de clorhexidina 4g, 2-propanol 4g
Chlorhexidine gluconate 4g, 2-propanol 4g

Excipientes
Excipients
Agentes amaciadores, essência, equilíbrio 
do pH e água desionizada.
Softening agents, essence, pH balance 
and deionized water.
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Spry, é um produto pronto a ser usado em salas de operação,
unidades de cuidado intensivo, as unidades dentárias, pode 
ser utilizado com segurança em equipamento cirúrgico e  
superfícies de dispositivos médicos Pulverizar a superfície  
a ser aplicada a uma distância de 30 cm, limpar com um pano 
limpo e deixar secar. Solução pronta a usar do produto, sem 
diluição.
Spry, is a ready-to-use product for use in operating rooms, 
intensive care units, dental units, can be safely used on surgical  
equipment and medical device surfaces Spray the surface  
to be applied from a distance of 30 cm to be applied from a 
distance of 30 cm, wipe off with a clean cloth and allow to dry. 
Ready-to-use solution of the product, without dilution.
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Formulação e Formação
Formulation and Formation
Líquido de 750 ml - 1000 ml
Liquid 750 ml - 1000 ml

Materiais Ativos
Active Materials
Etanol% c/ 40,0, 2-Propanol% c/ 01,0, 
Didesyl Cloreto de dimetilamónio% p/p 0,25
Ethanol% w/w 40.0, 2-Propanol% w/w 01.0, 
Didesyl Dimethylammonium Chloride% 
w/w 0.25

Excipientes
Excipients
Tensioactivos não-iónicos, agentes comple- 
xantes, n-butanol, essência, pH-compensador  
e água desionizada
Non-ionic surfactants, complexing agents, 
n-butanol, essence, pH-adjuster and 
deionized water
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Usage

Spry NEST, é um produto pronto a usar em todos os tipos de 
superfícies, salas de operações, cuidados intensivos, unidades 
dentárias, otoscópio, estetoscópio, incubadora, vidro acrílico e 
outro equipamento cirúrgico sensível e pode ser utilizado com 
segurança em superfícies de dispositivos médicos. Pulverizar 
à superfície a uma distância de 30 cm ou pulverizar a forma 
de espuma sobre o pano e fazer uma toalhita húmida. Esperar, 
no final do período de acção, limpar com um pano limpo.
Spry NEST, is a ready-to-use product for all types of operating 
rooms, intensive care, dental units, otoscope, stethoscope, 
incubator dental units, otoscope, stethoscope, incubator, acrylic 
glass and other sensitive surgical equipment and can be 
safely used on medical device surfaces. Spray onto the 
surface from a distance of 30 cm or spray the foam form 
onto the cloth and make a wet wipe. Wait, at the end of the 
action period, wipe off with a clean cloth.
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Formulação e Formação
Formulation and Formation
Líquido de 750 ml - 1000 ml
Liquid 750 ml - 1000 ml

Materiais Ativos
Active Materials
Cloreto de Didesil Metil Amónio 0,25%, 
Benzil- C12-18-Alkyl, Cloreto de dimetilamónio
0,25%, C12-14-Alquil [(Etilfenilo) Metilo] 
Clorador de dimetilamónio 0,25%
Didesyl Methyl Ammonium Chloride 0.25%, 
Benzyl- C12-18-Alkyl, Dimethylammonium 
Chloride 0.25%, C12-14-Alkyl [(Ethylphenyl)
Methyl] Dimethylammonium Chloride 0.25%

Excipientes
Excipients
Tensioactivos não-iónicos. inibidores  
de corrosão, propileno glikol, agentes  
de compactação, estabilizadores de pH, esans 
e água desionizada
Non-ionic surfactants. corrosion inhibitors,  
propylene glycol, compaction agents, 
pH stabilizers, esans and deionized water
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Usage

Antes da desinfecção dos solos, a sujidade áspera deve ser 
removida. Esfregona ou pano molhado usado em elimanação 
húmida a serem imersos na solução. A esfregona ou pano será 
apertada até estar húmida. Pronto a usar para desinfeção.  
O pano ou esfregona a serem usados devem ser limpos  
ou substituídos após desinfeção de cada 3m2 dependendo 
da condição do chão.
Before disinfecting the floors, rough dirt must be removed. 
Wet mop or cloth used in wet elimanation to be immersed 
in the solution. The mop or cloth will be squeezed until wet. 
Ready to use for disinfection. The cloth or mop to be used 
should be cleaned or replaced after disinfection every 3m2 
depending on the condition of the floor.

Formulação e Formação
Formulation and Formation
Líquido, 5000 ml. Jarro
Liquid, 5000 ml. Jar

Materiais Ativos
Active Materials
Cloreto de Didesil Metil Amónio 0,25%, 
Benzil- C12-18-Alkyl Cloreto de dimetilamónio
0,25%, C12-14-Alquil [(Etilfenilo) Metilo] 
Clorador de dimetilamónio 0,25%
Didesyl Methyl Ammonium Chloride 0.25%,  
Benzyl- C12-18-Alkyl Dimethyl Ammonium 
Chloride 0.25%, C12-14-Alkyl [(Ethylphenyl) 
Methyl] dimethylammonium chloride 0.25%

Excipientes
Excipients
Tensioactivos não-iónicos. inibidores de  
corrosão, propileno glikol, agentes de com- 
pactação, estabilizadores de pH, esans e água 
desionizada.
Non-ionic surfactants. corrosion inhibitors,  
propylene glycol, compaction agents, 
pH stabilizers, esans and deionized water
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OPA é um produto pronto a usar, não diluir. Limpe e lave os 
dispositivos e instrumentos médicos com tratamento enzi- 
mático antes de imersão e safe OPA. Imergir os instrumentos, 
endóscópios, dispositivos médicos em safe OPA, o dispositivo 
de endóscopia ou a descontaminação preparada para segu-
rança. Certifique-se de imergir completamente os ingredientes 
na solução. Repousar em tempo efectivo. Deixe o recipiente 
de descontaminação fechado. Em seguida, enxaguar cuidado- 
samente com água destilada ou água deionizada.
Utilizar o produto por um período máximo de 14 dias. O prazo 
do produto restante é 75 dias após a tampa ter sido aberta. 
Se não for limpos adequadamente, pode espalhar-se em solos 
orgânicos devido à característica de orto-taldeído. A eficiência 
do produto é monitorizada por tiras de controlo MEK. Deve-se 
notar a eficácia do produto após limpeza manuais.
OPA is a ready-to-use, undiluted product. Clean and rinse 
medical devices and instruments with enzitreatment before 
immersion and safe OPA. Immerse instruments, endoscopes, 
medical devices in safe OPA, endoscopy device or decontami- 
nation prepared for safety. Be sure to completely immerse 
the ingredients in the solution. Allow to stand for an effective 
amount of time. Leave the decontamination container closed. 
Then rinse carefully with distilled water or thoroughly with  

distilled water or deionized water. Use the 
product for a maximum period of 14 days. 
The shelf life of product remaining is 75 
days after the lid has been opened. If not 
properly cleaned, it may spread in organic 
soils due to the organic soils due to the  
ortho-taldehyde characteristic. The effecti- 
veness of the product is monitored by MEK 
control strips. The effectiveness of the pro- 
duct should be noted after manual cleaning. 

Tipo de Formulação
Formulation Type
Ativos Líquidos
Active Liquids

Ingredientes
Ingredients
Ativos 0,55%, Orto-taldeído, inibidores 
de corrosão, água deionizada. 
Active 0.55, Ortho-Taldehyde, corrosion 
inhibitors, deionized water.
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Usage

Safe INS é usado para a limpeza e desinfeção de instrumentos 
médicos cirurgicos, incluíndo instrumentos de CMI, endoscópi-
os, materiais de anestesia e instrumentos resistentes ao calor e 
cirurgicos não duráveis e outros materiais. Utilizado em endósco-
pia e máquinas de lavar ultra sónicas. Safe INS é um produto 
concentrado. Dilua de acordo com a seguinte tabela mediante  
a duração da ação. Aguarde por um curto período de tempo para 
a solução se espalhar uniformemente. Instrumentos CIM, incluín-
do endoscópios, materiais de anestesia, instrumentos cirurgicos 
resistentes ao calor e não duráveis e outros materiais. Mergulhe 
o dispositivo ultra sónico de limpeza e descontaminação no 
preparado de Safe INS. Certifique-se que imerge por completos 
os instrumentos na solução. Aguarde a duração do efeito. Safe 
INS, Se os derivados aldeídos da solução se destinarem a ser uti-
lizados para a descontaminação de material usado, os resíduos 
aldeídos das suas ferramentas deverão ser eliminados. Se hou-
ver resíduos de aldeídos, estes podem causar descoloração no 
produto.
Safe INS is used for the cleaning and disinfection of medical sur-
gical instruments surgical medical instruments, including WCC 
instruments, endoscopes, anesthesia supplies, heat-resistant 
and non-durable surgical instruments and other materials. Used 
in endoscopy and ultrasonic cleaners. Safe INS is a concentrated 
product. Dilute according to the following table according to the 
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duration of action. Wait for a period of time for 
the solution to spread evenly. CIM instruments, 
including endoscopes, anesthesia materials, 
heat-resistant and non-durable surgical instru- 
ments and other materials. Dip the ultrsonic 
cleaning and decontamination device into the 
Safe INS preparation. Be sure to immerse the  
instruments completely into the solution.Wait 
for the duration of the effect. Safe INS, If the 
aldehyde derivatives of the solution are to be 
used for decontamination of used material, the 
aldehyde residues on your tools should be 
discarded. If aldehyde residues are present, 
they can cause discoloration in the product.

Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido / Químicos Ativos: Bis (3-aminopropil)
dodecilamina 
Didesldimetilpolietoxiamóniopropionato 
Contém agentes anti-corrosivos
Liquid / Active Chemicals: Bis (3-aminopropyl)
dodecylamine 
Didesldimethylpolyethoxyammoniopropionate. 
Contains anti-corrosive agents
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10 min.
10 min.
60 min.
5 min.

15 min.
15 min.

60 min.
60 min.
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Usage

Safe INS R, é usado para a limpeza e desinfeção de endoscópios, 
equipamentos de anestesia, e outros materias incluíndo equipamento 
cirurgico resistente ao calor ou sensível. Pode ser usado para endós- 
copia e máquinas de lavar ultra sónicas. Safe INS R, é um produto 
pronto a ser usado. Mergulhe os instrumentos (endóscópios, materiais 
de anestesia, instrumentos cirurgicos resistentes ao calor e sen- 
síveis e outros materiais incluíndo instrumentos de CMI) dentro  
do Safe INS R, e prepare a máquina de lavar ultra sónica ou a cuvette 
de descontaminação.
Certifique-se que os instrumentos são completamente imergidos na 
solução. Aguarde a duração do efeito. Se a solução Safe INS for 
usada para a descontaminação de um material usado derivado 
de aldeído, os resíduos de aldeído devem ser removidos de forma 
detalhada. Se estiverem presentes resíduos de aldeído, poderam 
causar coloração no produto. O tempo de conservação é 2 anos à 
temperatura ambiente. O produto aberto deve ser utilizado dentro 
de 6 semanas. O Safe INS R, que estará a ser utilizado, deve ser  
mudado de acordo com a condição de poluição. Este período não 
deve durar mais de 14 dias. A eficácia do produto é monitorizada por 
tiras de controlo MEK.
Safe INS R é uma diluição de 2% de Safe INS. Tempo de Efeito Mi-
crobiológico Bactericida 5 min. MRSA, VRE, Acinetobacter ssp 5 min.
Fungucida 5 min.
Safe INS R is used for cleaning and disinfecting endoscopes,  
anesthesia equipment anesthesia equipment, and other materials 
including heat-resistant or sensitive surgical equipment. It can be 
used for endoscopy and ultrasonic cleaners.Safe INS R is a ready-to-
use product. Soak instruments (endoscopes, anesthetic materials, 
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heat-sensitive and heat-resistant surgical instru- 
ments and other materials) into Safe INS R, and 
prepare the ultrasonic washer or decontamina- 
tion cuvette. Make sure the instruments are com- 
pletely immersed in the solution. Wait for the  
duration of the effect. If Safe INS solution is used  
for decontamination of a used aldehyde-derived 
aldehyde, the aldehyde resdue must be removed 
in thoroughly. If aldehyde residues are present, 
they can cause if aldehyde residues are present, 
they can cause coloration in the product. Shelf 
life is 2 years at room temperature. The opened 
product must be used within 6 weeks. The Safe 
INS R, which will be in use, should be changed  
according to the pollution condition. This peri-
od should not last longer than 14 days. The ef-
fectiveness of the product is monitored by MEK  
control strips. Safe INS R is a 2% dilution of Safe 
INS. Microbiological Effect Time Bactericidal  
5 min. MRSA, VRE, Acinetobacter ssp 5 min.  
Fungicidal 5 min.

Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido/Químicos Ativos: Bis (3-aminopropil) 
dodecilamina
Didesldimetilpolietoxiamóniopropionato
Contém agentes anti-corrosivos
Mycobactericida 5 min. Virucida 5 min.
Materiais Subsidiários. Tensibilidade Não-Iónica, 
Inibidores de Corrosão e outras substâncias.
Liquid/Active Chemicals: Bis (3-aminopropyl) 
dodecylamine 
Didesldimethylpolyethoxyammoniopropionate
Contains anti-corrosive agents. Mycobactericidal  
5 min. Virucidal 5 min. Subsidiary Materials. 
Non-Ionic Tenside, Corrosion Inhibitors of Corro-
sion and other substances.

®
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Usage

Hydroxy PAA, é um produto que contém uma combinação de 
peróxido de hidrogénio e ácido peracético. Instrumentos médicos  
e cirurgicos, incluíndo instrumentos de CMI, são ideais para uma 
desinfeção de alto nível de endoscópios, materiais de anestesia  
e instrumentos resistentes ao calor não duráveis e outros materiais.
Endoscópico Dispositivos de lavagem e uso manual são adequa-
dos. Não é prejudicial quando libertado no meio ambiente.Utilização: 
Hydroxy PAA, Ativador é adicionado e pronto a usar. Mergulhe os  
endoscópios, materiais de anestesia e instrumentos cirúrgicos 
resistentes ao calor não duráveis e outros materiais, incluíndo  
instrumentos de CMI, dentro do dispositivo de lavagem endoscópico 
ou o Hydroxy PAA preparado na cuvette de descontaminação. Cer-
tifique-se que imerge por completo os ingredientes na solução. 
Aguarde a duração do efeito. Os materiais devem ser pré-limpos  
antes da desinfeção por Hydroxy PAA. Não adequado para materiais 
de cobre e latão. O tempo de conservação em temperatura ambiente 
é de 2 anos. O produto aberto deve ser utilizado dentro de 6 sema- 
nas. O Hydroxy PAA quando utilizado deve ser mudado de acordo 
com a condição de contaminação. Este
período não deve durar mais de 14 dias. A eficiência do produto  
é monitorizada por tiras de controlo MEK.
Hydroxy PAA, is a product containing a combination of hydrogen  
peroxide and peracetic acid. Medical and surgical instruments,  
including WCC instruments, are ideal for high-level disinfection of 
endoscopes, anesthesia materials, and non-durable heat-resistant 
instruments and other materials.
Endoscopic flushing devices and manual use are suitable. Not harm-
ful when released into the environment.Usage: Hydroxy PAA, Activa-
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tor is added and ready for use. Soak endoscopes, 
anesthetic materials, non-durable heat resistant 
surgical instruments and other materials includ-
ing WCC instruments into the endoscopic wash 
device or Hydroxy PAA prepared in the decon-
tamination cuvette. Be sure to immerse the in-
gredients completely into the solution. Wait for 
the duration of the effect. The materials must 
be pre-cleaned before Hydroxy PAA disinfection. 
Not suitable for copper and brass materials. Shelf 
life at room temperature is 2 years. Opened pro- 
duct should be used within 6 weeks.Hydroxy PAA 
when used should be changed according to the 
contamination condition. This period should not 
last longer than 14 days. The efficiency of the 
product is monitored by MEK control strips.

Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido
Liquid

Ingredientes
Ingredients
Ativos: Contém peróxido de hidrogénio, ácido 
peracético, tensioactivos não-iónicos, estabiliza-
dores, agentes anticorrosão.
Activs: Contains hydrogen peroxide, peracetic 
acid, non-ionic surfactants, stabilizers, anti-cor-
rosion agents.

®

16



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CATALOGO DESINFECTANTES DIVISIONCARE cv.pdf   17   31/10/2021   02:00:46

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CATALOGO DESINFECTANTES DIVISIONCARE cv.pdf   10   31/10/2021   02:00:37

Usage

Care BASE, é um produto concentrado. Materiais como instru- 
mentos cirurgicos, materais de laboratório, plásticos, vidro, 
cerâmicas,latão, alumínio são utilizados para um processo  
de limpeza antes de processos de desinfeção termal e quimio- 
termal. Impurezas como as orgânicas, inorgânicas, sangue, 
proteína são usadas em toda a dureza de água com o propó- 
sito de limpeza, durante o processo de lavagem. Utilização: 
Care BASE, é conectado à bomba alcalina do dispositivo  
de limpeza. De acordo com as instruções do fabricante,  
a dose recomendada é utilizada. É o produto ideal para todas 
as máquinas de lavagem de instrumentos cirurgicos. Tem uma 
grande compatibilidade com materiais variados. Contém inibi- 
dores de corrosão. Tem excelentes propriedades de limpeza 
a baixas concentrações. É recomendada a sua utilização com 
Care NP ou Care NC.
Care BASE, is a concentrated product.Materials such as sur-
gical instruments, laboratory materials, plastics, glass, cera- 
mics, brass, aluminum are used for a cleaning process prior 
to thermal and chemothermal disinfection processes. Impu-
rities such as organic, inorganic, blood, protein are used in all  
water hardness for cleaning purposes during the washing 
process. Use: Care BASE, is connected to the alkaline pump  
of the cleaning device. According to the manufacturer's ins- 
tructions, the recommended dosage is used. It is the ideal  

product for all surgical instrument washers. 
It has great compatibility with a variety of 
materials. 
Contains corrosion inhibitors. Has excellent 
cleaning properties at low concentrations. It is 
recommended for use with Care NP or Care 
NC.

Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido Ativos
Active Liquid

Ingredientes
Ingredients
Ativos: Hidróxido de potássio, agentes com-
plexantes, inibidores de corrosão e ingre- 
dientes auxiliares. Quantidade de uso: 0,3% 
- 0,5% / 1 LT. (3-5 ml solução é usada para  
1 LT de água). Valor de PH: Varia entre 11 e 12 
de acordo com a qualidade da água.
Actives: Potassium hydroxide, complexing 
agents, corrosion inhibitors and auxiliary 
ingredients. Amount of use: 0.3% - 0.5% /  
1 LT. (3-5 ml solution is used for 1 LT 
of water). PH value: Varies between 11 and 
12 according to water quality.

®
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Usage

®

Care NP, é um produto concentrado. É usado para neutralização 
após o processo de limpeza alcalino nas máquinas de lavar. 
Remove bases orgânicas, hidróxidos, resíduos de cal e álcalis 
durante a limpeza.
Care BASE, é conectado à bomba neutralizadora do dispositivo 
de limpeza. De acordo com as instruções do fabricante, a dose 
recomendada é utilizada. É o produto ideal para todas as 
máquinas de lavagem de instrumentos cirurgicos Tem uma 
grande compatibilidade com materiais variados. Recomendado 
para uso com Solução Alcalina I&D Care BASE.
Care NP, is a concentrated product. It is used for neutralization 
after the alkaline cleaning process in washing machines.
It removes organic bases, hydroxides, lime and alkali residues 
during cleaning.
Care BASE, is connected to the neutralizing pump of the 
cleaning device. According to the manufacturer's instructions, 
the recommended is used. It is the ideal product for all surgical 
instrument washers It has a high compatibility with various 
materials. Recommended for use with Alkaline Solution R&D 
Care BASE.

Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido
Liquid

Ingredientes
Ingredients
Ativos: Ácido fosfórico, inibidores de corrosão  
e ingredientes auxiliares. Quantidade de uso: 
0,1% - 0,3% / 1 LT. (1-3 ml solução é usada 
para 1 LT de água).
Valor de PH: Varia entre 2 e 3, de acordo com 
a qualidade da água.
Activs: Phosphoric acid, corrosion inhibitors 
and auxiliary ingredients.
Amount of use: 0.1% - 0.3% / 1 LT. (1-3 ml 
solution is used for 1 LT of water).
PH Value: Varies between 2 and 3, according  
to water quality.

18
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Usage

®

Care NC, é um produto concentrado. É usado para neutralização 
após o processo de limpeza alcalino nas máquinas de lavar.  
Remove bases orgânicas, hidróxidos, resíduos de cal e álcalis  
durante a limpeza. 
Care NC, é conectado à bomba neutralizadora do dispositivo 
de limpeza. De acordo com as instruções do fabricante, a dose 
recomendada é utilizada. É o produto ideal para todas as máqui-
nas de lavagem de instrumentos cirúrgicos. Tem uma grande 
compatibilidade com materiais variados.
Recomendado para uso com Solução Alcalina. I&D care BASE.
Care NC, is a concentrated product. It is used for neutraliza-
tion after the alkaline cleaning process in washing machines. 
It removes organic bases, hydroxides, lime and alkali residues 
during cleaning. 
Care NC, it is connected to the neutralizer pump of the cleaning 
device. According to the manufacturer's instructions, the 
recommended dosage is used. It is the ideal product for all 
surgical instrument washers. It has a great compatibility with 
various materials.
Recommended for use with Alkaline Solution. R&D care BASE.

Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido
Liquid

Ingredientes
Ingredients
Ativos: Ácido cítrico, inibidores de corrosão e 
ingredientes auxiliares. Quantidade de uso: 
0,2% - 0,3% / 1 LT. (2-3 ml solução é usada 
para 1 LT de água).
Valor de PH: Varia entre 2,5 e 3,5, de acordo  
com a qualidade da água.
Activs: Citric acid, corrosion inhibitors and 
auxiliary ingredients.
Amount of use: 0,2% - 0,3% / 1 LT. (2-3 ml 
solution is used for 1 LT. of water).
PH value: Varies between 2.5 and 3.5, ac-
cording to water quality. 
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®

Care INS CL, é especialmente desenhada para eliminar os efeitos 
da sujidade teimosa, manchas, queimaduras e ferrugem em ins- 
trumentos cirúrgicos e para fornecer a manutenção das ferra-
mentas. Remove ferrugem, bases orgânicas, hidróxidos, resíduos 
de cal e álcalis durante a limpeza. Previne a corrosão das ferra-
mentas e mantém as ferramentas.
Care INS CL, é um produto concentrado. Para dispositivo de lava- 
gem ultra sónica ou lavagem manual, 25-35º C de água quente  
e 5% de diluição devem ser usados para o efeito ideal.
Certifique-se que os materiais são imergidos por completo na 
solução. Os materiais devem ser mantidos na solução durante 
10-20 minutos dependendo no grau de sujidade e enxagua-
mento após o processo. Materiais a serem utilizados em pro-
cedimentos invasivos ou numa área estéril do corpo devem ser 
sujeitas a esterilização ou desinfeção. A solução preparada é  
usada durante um máximo de 7 dias de acordo com a condição 
de poluição.Graças aos indicadores de cor contidos,
o efeito num produto expirado, fica verde. Neste caso, a solução 
deve ser substituída quando se trata da escala de cores abaixo. 
Care INS CL, is specially designed to eliminate the effects of 
stubborn dirt, stains, burns and rust on surgical instruments and 
to provide tool maintenance.
Removes rust, organic bases, hydroxides, lime and alkali residues 
during cleaning. Prevents tool corrosion and maintains tools.
Care INS CL, is a concentrated product. For ultrasonic washer  
or manual washing, 25-35º C hot water and 5% dilution should  
be used for optimum effect. Make sure that the materials are im-
mersed completely in the solution. Materials should be kept in 

the solution for 10-20 minutes depending on the  
degree of soiling and rinsed after the process. 
Materials to be used in invasive procedures or 
in a sterile area of the body should be subjected 
to sterilization or disinfection. The prepared 
solution is used for a maximum of 7 days  
according to the pollution condition.Thanks to 
the color indicators contained
the effect on an expired product turns green. In 
this case, the solution should be replaced when 
it comes to the color scale below.

Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido
Liquid

Escala de Cores para Substituição de Produto
Color Scale for Product Substitution

Ingredientes
Ingredients
Ativos: Ácido fosfórico, ácidos orgánicos, inibi- 
dores de corrosão e ingredientes auxiliares. 
Quantidade de uso: Para lavagem Ultra sonica  
e Manual, 5% (50 ml para 1 LT de água).
Activs: Phosphoric acid, organic acids, corrosion 
inhibitors, and auxiliary ingredients. Amount of 
use: For Ultra sonic and hand washing, 5% (50 
ml to 1 LT of water).
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®

Care ENZYM é um produto que contém uma combinação de  
enzimas vfie. Instrumentos médicos e cirurgicos, incluído instru- 
mentos CMI, são usados para a limpeza de endoscópios, materiais 
de anestesia e instrumentos cirurgicos resistentes ao calor não 
duráveis e outros materiais. Previne a contaminação ao inativar 
muitos microorganismos graças ás substâncias ativas que contém 
durante e após a lavagem. Requer esterilização ou desinfeção de  
alto nível após o processo. Dispositivos de lavagem com endoscópio 
são utilizados em máquinas de lavagem ultra-sónica e manual.
Inodoro para o utilizador e ambiente, não irritante.
Care ENZYM, é um produto concentrado. Aguarde por um curto 
período de tempo para que a solução se espalhe de forma  
homogénea.
Mergulhe os endoscópios, materiais de anestesia, e instrumentos 
cirurgicos resistentes ao calor e não duráveis e outros materiais, 
incluíndo instrumentos de CMI, dentro do dispositivo de lavagem 
de endoscópio, dispositivo de lavagem ultra sónico ou Care ENZYM 
em cuvette de descontaminação. Certifique-se de imergir comple-
tamente os materiais na solução. Pode ser usado em todo o tipo de 
dureza de água. O tempo de conservação é 2 anos à temperatura 
ambiente. O produto aberto deve ser utilizado dentro de 6 semanas.
O Care ENZYM quando utilizado deve ser mudado de acordo com a 
condição de poluição.
Care ENZYM is a product containing a combination of vfie enzymes. 
Medical and surgical instruments, including CMI instruments, are 
used for cleaning endoscopes, anesthesia materials, non-durable 
heat-resistant surgical instruments and other materials. It prevents 
contamination by inactivating many microorganisms thanks to the 
active substances it contains during and after washing. Requires 
high-level sterilization or disinfection after the process. Endoscope 
washing devices are used in ultrasonic and manual washing machines. 
Odorless to the user and environment, non-irritating.
Care ENZYM, is a concentrated product. Wait for a short time for the 
solution to spread evenly. Soak endoscopes, anesthetic materials, 
heat-resistant and non-durable surgical instruments and other ma-
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terials, including WCC instruments, into the endo-
scope washer, ultrasonic washer or Care ENZYM  
or Care ENZYM decontamination cuvette. Be sure 
to thoroughly immerse materials in the solution. 
Can be used in all types of water hardness.
Shelf life is 2 years at room temperature. The 
opened product should be used within 6 weeks.
Care ENZYM when used should be changed  
according to the pollution condition.

Concentração de Utilização e Tempo de Efeito
Use Concentration and Effect Time
5 min. a 0,5% de concentração em uso manual. - 2 
min. a 0,5% de concentração em endóscopia e dis-
positivos ultra sónicos.
5 min. at 0.5% concentration in manual use. - 2 min. 
at 0.5% concentration in endoscopy and ultrasonic 
devices.

Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido
Liquid

Ingredientes
Ingredients
Ativos: Protease, amilase, lipase, pectatase, ma-
nanase, ini-bidores de corrosão, surfactantes. In-
gredientes Auxiliares: Contém conservantes (com-
posto de amónio quaternário) e outros compostos 
adjuvantes.
Activs: Protease, amylase, lipase, pectatase, mana- 
nase, corrosion inibitors, surfactants. Auxiliary Ingre- 
dients: Contains preservatives (quaternary ammo-
nium compound) and other adjuvant compounds.
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®

Care ENZYFOAM, é um produto que contém 5 formas de en-
zimas e atua em forma de espuma. Pode ser usado de forma 
segura em salas de operação, salas de endóscopia, unidades 
dentárias e após a utilização de instrumentos cirurgicos com 
restos de sangue, gordura, proteínas, hidratos de carbono e 
amido que persistam nos instrumentos.
Soluciona detritos secos. Faz com que a limpeza seja facili-
tada. Evita o derramamento e salpicos durante o transporte. 
Previne a adesão e secura dos contaminantes nos instru-
mentos.
Não prejudica metais sensíveis, borracha e material plástico.
Graças aos componentes auxiliares que contém, inativa
microorgaisco durante a transferência do materia e assegura 
a segurança do pessoal.
Care ENZYFOAM, é pulverizado em forma de espuma após a 
utilização de ferramentas.
Ferramentas cobertas de espuma são enviadas para a uni-
dade de descontaminação.
Care ENZYFOAM is a product which contains 5 forms of en-
zymes and acts in the form of a foam. It can be used safely in 
operating theatres, endoscopy rooms, dental units and after 
the use of surgical instruments with blood, fat, protein, car-
bohydrate and starch residues remaining on the instruments.
Solves dry debris. Makes cleaning easier. Prevents spills and 
splashes during transport. Prevents contaminants from stick-
ing and drying out on instruments.
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Does not harm sensitive metals, rubber and 
plastic material. 
Thanks to the auxiliary components it contains, 
inactivates microorganisms during material 
transfer and ensures the safety of personnel.
Care ENZYFOAM, is sprayed on in foam form 
after the use of tools. Foam-covered tools are 
sent to the decontamination unit.

Tipo de Formulação
Formulation Type
Forma de espuma
Foam form

Ingredientes
Ingredients
Ativos: Protease, amilase, lipase, pectatase, 
mananase, inibidores de corrosão, sufactantes. 
Ingredientes auxiliares: contém conservantes 
(composto de amónio quaternário) e outros 
compostos adjuvantes.
Active Protease, amylase, lipase, pectatase,  
mananase, corrosion inhibitors, surfactants. 
Ingredients: Auxiliary ingredients: contains pre-
servatives (quaternary ammonium compound) 
and other adjuvant compounds.
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®

Care DENT, é um produto concentrado. É usado para todo o 
tipo de aço inoxidável, niquelagem de crómio e superfícies de
produção de polivinil. Fornece resultados excelentes na 
limpeza de peças de oxidação formadas nas superfícies, 
limpeza da camada de biofilm formada na superfície, limpeza 
dos materiais siman e alginato em instrumentos odontológi-
cos. Também tem o efeito de inativar muitos microorganis-
mos para assegurar a segurança do trabalhador. Não contém  
aldeído, benzeno, tolueno, álcool e fenol.
Care DENT, deve ser diluído em água a 25-35º C num dis-
positivo de limpeza ultra sónico. Certifique-se que os mate-
riais são completamente imersos e deixados na solução por 
10 minutos. Materiais a serem utilizados em procedimentos 
invasivos ou em áreas estéreis do corpo devem ser esteri-
lizados ou desinfetados. A solução preparada deve ser usada 
num máximo de 7 dias de acordo com a situação de poluição. 
O indicador de cor pode ser usado no controlo da solução. Se 
ficar verde a solução deve ser alterada.
Care DENT, is a concentrated product. It is used for all kinds of 
stainless steel, chromium nickel plating and
polyvinyl production surfaces. It provides excellent results in 
cleaning oxidation parts formed on surfaces, cleaning of bio-
film layer formed on the surface, cleaning of siman and alg-
inate materials on dental instruments. It also has the effect  
of inactivating many microorganisms to ensure worker safe-
ty. It is free of aldehyde, benzene, toluene, alcohol and phenol.
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Care DENT, should be diluted in water at 25-
35º C in an ultrasonic cleaner. Make sure ma-
terials are completely immersed and left in the 
solution for 10 minutes. Materials to be used 
in invasive procedures or in sterile areas of 
the body should be sterilized or disinfected. 
The prepared solution should be used within 
7 days according to the pollution situation. 
The color indicator can be used in the solution 
control. If it turns green the solution should be 
changed. 

Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido
Liquid

Ingredientes
Ingredients
Ativos: Ácido orgânico, tensioactivo aniónico, 
tensioactivo não iónico e água desionizada. 
Quantidade de Uso: Deve ser diluído 5% para 
uso ultra-sónico e manual.
Actives: Organic acid, anionic surfactant, 
non-ionic surfactant and deionized water.  
Usage Amount: Should be diluted 5% for  
ultrasonic and manual use.
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Usage

®

Care DENT R, é um produto pronto a usar. É utilizado em todos
os tipos de aço inoxidável, revestimento de cromo-níquel e 
superfícies de polivinil uretano. A oxidação destas superfícies 
e da camada de biofilme formada na superfície, instrumentos
cirúrgicos dentários, tais como benzeno e alginato na limpeza 
de substâncias, são dados de excelentes resultados. Também 
tem o efeito de inativar muitos microorganismos para asse-
gurar a segurança do trabalhador. 
Sem aldeído, benzeno, tolueno, álcool e fenol. 
Care DENT R, deve ser usado num dispositivo de limpeza ultra
sónico at 25-35 º C sem diluição. Certifique-se que os mate-
riais são completamente imersos na solução. Os materiais de-
vem ser mantidos na solução durante 5 minutos dependendo 
do grau de contaminação.
Materiais a serem utilizados em procedimentos invasivos ou
numa área estéril do corpo devem ser esterlizados ou desin-
fetados.
A solução preparada é usada durante um máximo de 7 dias, 
dependendo da poluição.
Care DENT R, is a ready-to-use product. It is used on all types
stainless steel, chrome-nickel plating and polyvinyl urethane 
surfaces. The oxidation of these surfaces and the biofilm layer 
formed on the surface, dental surgical instruments, such as 
benzene and alginate cleaning substances, are given excel-
lent results. It also has the effect of inactivating many micro-
organisms to ensure worker safety. 

Free of aldehyde, benzene, toluene, alcohol 
and phenol. 
Care DENT R, should be used in an ultra sonic 
cleaning device at 25-35 º C without dilution. 
Make sure that the materials are completely 
immersed in the solution. Materials should be 
kept in the solution for 5 minutes depending 
on the degree of contamination.
Materials to be used in invasive procedures or  
a sterile area of the body should be sterilized 
or disinfected.
The prepared solution is used for a maximum 
of 7 days,depending on the pollution. 

Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido
Liquid

Ingredientes
Ingredients
Ativos: Ácido orgânico, material tensioactivo 
aniónico, superfície activa iónica e água de-
sionizada.
Actives: Organic acid, anionic surfactant ma-
terial, ionic active surface and deionized water.
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®

Care FACE, é usado em salas de operação, unidades de cui-
dado intensivo, angiografia ou laboratórios de angiografia,para 
a limpeza de contaminantes químicos como iodo povidiano, 
clorexidina. É o produto ideal para contaminantes de longa  
duração, absorventes do solo e secos.
Care FACE, é um produto pronto a usar. A superfície que dese-
ja limpar é pulverizada na sujidade a uma distância de 30 cm  
e a superfície ficará completamente húmida.
De acordo com a situação de poluição, são aguardados uns  
15 segundos e a poluição é retirada com um pano húmido.  
O tempo de conservação é 2 anos à temperatura ambiente.
A solução deve ser utilizada dentro de 6 semanas.
Care FACE, is used in operating rooms, intensive care units, 
angiography or angiography labs, for cleaning chemical con-
taminants such as povidian iodine, chlorhexidine. It is the ideal 
product for long-lasting, soil-absorbing and dry contaminants.
Care FACE, is a ready-to-use product. The surface you want 
to clean is sprayed on the dirt at a distance of 30 cm and the 
surface will be completely wet.
Depending on the pollution situation, you wait about 15  seconds 
and seconds and the pollution is removed with a damp cloth. 
The shelf life is 2 years at room temperature.
The solution should be used within 6 weeks.

Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido
Liquid

Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido
Liquid

Ingredientes
Ingredients
Ativos: Tensioactivos aniónicos e não iónicos, 
água deionizada.
Actives: Anionic and nonionic surfactants, 
deionized water.
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®

Care STEEL, é um produto pronto a usar. É o produto ideal 
para a manutenção e limpeza de ferrugem, biofilme, e quei-
maduras carbónicas formadas na parte interna e externa de 
superfícies de todos os tipos de aço inoxidável, niquelagem de 
crómio e dispositivos e equipamentos.
Dispositivos de autoclave, recipientes sem albumina sobre o 
resultado de queimaduras por adesão, biofilme, e carbónicas 
e outras manchas para Care STEEL, manutenção ou limpeza 
das superfícies desejadas são pulverizadas e homogenea- 
mente distribuídas. Após pulverização, é limpo ao esfregar 
com a parte dura de uma esponja aguardando por 1-2 minutos. 
Após a limpeza, os restantes resíduos são retirados com um 
pano húmido e o resultados desejados serão obtidos. Luvas 
e máscaras de solução devem ser usadas durante a aplicação 
e a solução não deve ser ingerida.
Care STEEL, is a ready-to-use product. It is the ideal product 
for maintenance and cleaning of rust, biofilm, and carbon burns 
formed on the inside and outside of surfaces of all types 
of stainless steel, chromium nickel plating and devices and 
equipment.
Autoclave devices, containers without albumin on the result  
of adhesion burns, biofilm, and carbonic and other stains 
for Care STEEL, maintenance or cleaning of the desired sur- 
faces are sprayed and homogeneously distributed. 
After spraying, it is cleaned by rubbing with the hard 

part of a sponge waiting for 1-2 minutes. After 
cleaning, the remaining residues are removed 
with a damp cloth and the desired desired 
results will be obtained. Gloves and solution 
masks should be worn during application and 
the solution should not be ingested.

Tipo de Formulação
Formulation Type
Líquido
Liquid

Ingredientes
Ingredients
Ativos: Ácidos orgânicos, surfactantes, inibi- 
dores de corrosão. Quantidade de Uso: Solução 
em Spray pronta a usar.
Actives: Organic acids, surfactants, corrosion 
inhibitors. Amount of Use: Ready to use spray 
solution to use.
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Concentrações
Concentrations
Pelo menos uma vez por dia, ao final de todo o trabalho: dilua 
20ml (2%) do lnstru Suc para 1 litro de água (para cada ponto 
 de sucção) e deixe a solução atuar através dos tubos, que 
têm de estar limpos. Pode também utilizar água quente até ao 
máximo dos 40ºC.
At least once a day, at the end of all work: dilute 20ml (2%) of 
Instru Suc to 1 liter of water (for each point  suction point) and 
let the solution work through the tubes, which must be clean. 
You can also use hot water up to a maximum of 40ºC.

Tempo de Ação e dosagem
Time of Action and Dosage
2%/15 min (ou deixe a solução atuar durante a noite).
Recomendamos o enxaguamento (lavagem) dos equipamen-
tos de sucção antes da aplicação do lnstru Suc com água 
limpa canalizada. Não misturar o lnstru Sue com outro deter-
gente ou agente de limpeza.
2%/15 min (or let the solution sit overnight).
We recommend rinsing (washing) suction equipment before 
applying lnstru Suc with clean tap water. Do not mix lnstru 
Sue with any other detergent or cleaning agent.

Toxicologia
Toxicology
Toxicidade aguda: proporção LD50> 2000 mg/kg. Este valor 
foi calculado e é válido para o concentrado.
Toxicidade local: esta solução tem uma reacção aquando con-
tato de pouca duração com a pele.
Acute toxicity: LD50> 2000 mg/kg. This value was calculated 
and is valid for the concentrate.
Local toxicity: this solution has a short-term skin contact  
reaction.

Condições de Acondicionamento
Conditioning Conditions
Não são permitidas temperaturas abaixo dos OºC e acima 
dos 30ºC; o produto não deve ser acondicionado em locais 
com exposição direta à luz solar; manter em local seco.
Temperatures below O°C andabove 30°C are not  
allowed; the product should not be stored in places exposedto 
direct sunlight; keep in a dry place.

Para ser observado com a manipulação 
da concentração de acordo com o
regulamento de produtos perigosos
To be observed with the manipulation 
of the concentration according 
to the of dangerous products
XI - Irritação. Irrita os olhos e a pele. Após contato 
com os olhos enxague-os de imediato com 
água abundante e consulte um médico. Após 
o contato com a pele, enxague com bastante 
água. Mantenha o produto fora do alcance de 
crianças.
XI - Irritation. Irritates eyes and skin. After 
contact with eyes rinse immediately with 
plenty of water and seek medical advice.  
After contact with the skin, rinse with plenty 
of water. Keep the product out of the reach 
of children.

Biodegradável
Biodegradable
O lnstru Suc é biologicamente degradável 
segundo as diretrizes da OCDE. A solução 
diluída (até a mais elevada) pode ser deitada 
fora com o desperdício normal de água corrente. 
Com boas práticas não é esperada uma  
perturbação da instalação de purificação  
biológica. De acordo com as diretrizes da  
U.E., o lnstru Suc não é considerado prejudicial 
ao ambiente.
Instru Suc is biologically degradable accor- 
ding to OECD guidelines. The diluted solu- 
tion (even the highest) can be disposed 
of with the normal waste of running water. 
With good practice no disruption of the bi-
ological purification plant is expected.  
According to E. U. guidelines, Instru Suc is not
considered harmful to the environment.
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Tipologia do Produto
Product Typology
Um lubrificante de instrumentos altamente puro para o cui-
dado, a manutenção e proteção dos instrumentos médicos, 
como cirúrgicos, até os menos invasivos (MIC).
instrumentos ortopédicos e odontológicos e laparoscópios.
O lnstru Care serve para manter a funcionalidade e o valor de 
todos os instrumentos de metal. Necessário ter atenção às 
peças de plástico! O lnstru Care lubrifica dobradiças, turbinas,
etc. Este produto não é prejudicial fisicamente, não influencia
o resultado da esterilização, é benéfico para o metal e re-
sistente à oxidação até aos 200ºC.: Um lubrificante de in-
strumentos altamente puro para o cuidado, a manutenção 
e proteção dos instrumentos médicos, como cirúrgicos, até 
os menos invasivos (MIC), instrumentos ortopédicos e odon-
tológicos e laparoscópios. O lnstru Care serve para manter a 
funcionalidade e o valor de todos os instrumentos de metal.
Necessário ter atenção às peças de plástico! O lnstru Care lu-
brifica dobradiças, turbinas, etc. Este produto não é prejudicial
fisicamente, não influencia o resultado da esterilização, é 
benéfico para o metal e resistente à oxidação até aos 200ºC.
A highly pure instrument lubricant for the care, maintenance 
and protection of medical instruments, such as surgical, 
through to less invasive (MIC)
orthopedic and dental instruments and laparoscopes.
Instru Care serves to maintain the functionality and value of 
all metal instruments. Attention must be paid to plastic parts! 
Instru Care lubricates hinges, turbines
etc. This product is not physically harmful, does not influence
the result of sterilization, is beneficial to metal and oxidation 
resistant up to 200°C: A highly pure instrument lubricant for 
the care, maintenance and protection of medical instruments, 
such as surgical, even less invasive (MIC), orthopedic and den-
tal instruments and laparoscopes. Instru Care serves to main-
tain the functionality and value of all metal instruments.
Attention must be paid to plastic parts! Instru Care lubricates 
hinges, turbines, etc. This product is not harmful
physically, does not influence the sterilization result, is bene-
ficial for metal and oxidation resistant up to 200°C.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CATALOGO DESINFECTANTES DIVISIONCARE cv.pdf   28   31/10/2021   02:00:59

Caução
Security deposit
O recipiente de aerossol é sob pressão. Prote-
ja-o da radiação solar e de temperaturas acima 
dos SOºC. Também depois da sua utilização: 
não o abra violentamente e não o queime. Não 
pulverize contra chamas ou sobre objetos bril-
hantes. Mantenha-o fora do alcance de fontes 
de ignição. Não fume. Mantenha-o fora do al-
cance das crianças. Em áreas sem ventilação 
suficiente: é possível desenvolver misturas ex-
plosivas.
The aerosol container is under pressure. Protect 
it from solar radiation and temperatures above 
SOºC. Also after use: do not open it violently and 
do not burn it. Do not spray against flames or on 
shiny objects.
Keep it out of reach of ignition sources.
Do not smoke. Keep out of reach of children. In 
areas without sufficient ventilation: explosive 
mixtures may develop.
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Tipologia do Produto
Product Type
Um gel médico de antifricção perfeito, baseado em celulose 
para endoscópios, especialmente fibroscópios e colposcópios. 
Adequado para todos os exames de rotina (retais). O lnstru Gel  
atenua o exame e protege os endoscópios. Elevada eficácia  
antifriccionai. Cristalino, sem gordura e solúvel em água.  
Acalma a membrana mucosa. Não é um produto anestésico  
ou farmacêutico.
A perfect, cellulose-based antifriction medical gel for endos- 
copes, especially fibroscopes and colposcopes. Suitable for 
all routine (rectal) examinations. Instru Gel attenuates the  
examination and protects the endoscopes. Highly effective 
antifriction. Crystalline, fat-free and water soluble. 
Soothes the mucous membrane. It is not an anesthetic or 
pharmaceutical product.

Característicase Vantagens
Features and Advantages
Para a proteção da membrana mucosa sensível nas cavida- 
des naturais do corpo durante os exames com endoscópios 
é indispensável aplicar uma preparação que cria uma película 
deslizante antifriccionai. O lnstru Gel é adequado para a apli-
cação em todos os instrumentos endoscópicos usuais para 
exames das cavidades naturais do corpo até 1 hora.
For the protection of the sensitive mucous membrane in the 
natural body cavities during examinations with endoscopes, 
it is indispensable to apply a preparation that creates an  
anti-friction sliding film. Instru Gel is suitable for application  
on all common endoscopic instruments for examinations of 
the natural body cavities for up to 1 hour.

A ter em Atenção
Attention
O lnstru Gel contém conservantes parabenos. Todas as pos-
síveis hipersensibilidades/alergias a parabenos devem ser  
excluídas antes do exame.
Instru Gel contains paraben preservatives. All possible hyper-
sensitivities/allergies to parabens should be ruled out before 
the examination.
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Composição
Composition
O lnstru Gel contém agentes baseados em ce-
lulose para a criação do gel de deslizamento 
aquoso; contém glicerina como humidificador 
natural para um efeito duradouro de antifricção; 
contém como regulador de ph, ácido lático;  
e conservantes parabenos como proteção  
para assegurar possibilidades de contaminação 
microbiana.
Instru Gel contains cellulose-based agents for 
the creation of the water-sliding gel; it contains 
glycerin as a natural humectant for a long-
las-ting anti-friction effect; it contains as a ph  
regulator, lactic acid; and paraben preservatives 
as protection to ensure possibilities of microbial 
contamination.

Condições de Acondicionamento
Conditioning Conditions
Não são permitidas temperaturas abaixo dos OºC 
e acima dos 30ºC; o produto não deve ser acon- 
dicionado em locais com exposição direta à luz 
solar; manter em local seco.
Temperatures below O°C and above 30°C are 
not permitted and above 30ºC are not allowed; 
the product must not be aconditioned in places 
exposed to direct sunlight; keep in a dry place. 
The product should not be stored in locations 
exposed to direct sunlight; keep in a dry place.
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Tipologia do produto
Product typology
Este é um produto pronto a utilizar para a limpeza e desinfeção 
de superfícies de aparelhos médicos e seus equipamentos. 
São bastante económicas devido aos seus pacotes de recar- 
gas. Os toalhetes não largam fibras, são feitos de polipro-
pileno, não colam, não secam e não deixam qualquer resíduo 
visível. São perfeitos para pequenas superfícies e equipamen-
tos pequenos. O tamanho desdobrado para cada toalhete é de 
15x18cm (polipropileno, 25 g/m 2). A eficácia microbiológica 
de ambas as qualidades de toalhetes (comou sem álcool)  
foram testadas com sucesso no teste de 4 campos de acordo 
com a norma prEN 16615 (2013), com toalhetes usados após 
30 min da abertura da caixa e após 28 dias.
This is a ready-to-use product for cleaning and disinfecting 
surfaces of medical devices and their equipment. They are 
very economical due to their refill packs. The wipes are lint-
free, made of polypropylene, non-stick, non-drying, and leave 
no visible residue. They are perfect for small surfaces and 
small equipment. The unfolded size for each wipe is 15x18cm 
(polypropylene, 25 g/m 2). The microbiological effectiveness 
of both wipe qualities (with or without alcohol) were success-
fully tested in the 4-field test according to prEN 16615 (2013), 
with wipes used after 30 min from opening the box and after 
28 days.

Condições de Acondicionamento
Conditioning Conditions
Não permitir temperaturas abaixo dos OºC ou acima dos 30ºC;
não deixar o produto à exposição solar direta manter em local
seco.
Do not allow temperatures below OºC or above 30ºC; do not 
leave the product in direct sunlight keep in a dry place.

Principais Vantagens
Main advantages
Eficácia comprovada no teste dos 4 campos; alta eficácia, 
rápido, odor agradável, sem aldeídos, boa tolerância na pele 

aquando contato de curta duração, não larga 

fibras.

Proven efficacy in the 4-field test; high efficacy, 

fast, pleasant odor, no aldehydes, good tole- 

rance on the skin when in short contact, does 

not shed fibers.

Nota para os toalhetes Spray Off
Note for Spray Off wipes
Ser cuidadoso com as superfícies e objetos 

sensíveis ao álcool.

Be careful with alcohol-sensitive surfaces and 

objects.
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PME líder '20

CERTIFIED

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

Certificate No. 20100213011921
EN ISO 9001
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