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É um moderno desinfetante bactericida 
de uso hospitalar, de grande diluição, com 
comprovada eficácia contra o Coronavírus 
e o Vírus H1N1. A presença de tensoativos, 
permite que o processo de limpeza e 
desinfecção seja realizado em um único 
pprocedimento. 
PPossui laudos comprobatórios em estabilidade 
de 30 dias após diluição e em efeito residual de 
14 dias após a aplicação. Não é inativado em 
presença de matéria orgânica, não é corrosivo 
a metais e superfícies, possui baixa toxicidade 
e não agredi tratamentos de piso com ceras 
acrílicas. 
TTempo de ação: 1 minuto para coronavírus.

Destina-se a áreas de saúde, como hospitais, 
clínicas, laboratórios, consultórios, ambulâncias 
e clínicas veterinárias. Pode ser utilizado em 
áreas críticas (salas cirúrgicas, CTIs), 
semicríticas (unidades de internação, 
corredores, postos de enfermagem) e não 
ccríticas (áreas administrativas, recepções, 
vestiários), além de limpeza e desinfecção 
de superfícies fixas (mobiliários, equipamentos, 
pisos, paredes) e artigos não críticos, como 
comadres, papagaios.

Blend de Biguanida Polimérica (PHMB) e 
Quaternário de Amônio

Bombona plástica de 5 litros.
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Diluição de 1:200 – 0,5%

Para Clostridium difficile
(forma esporicida), diluição a 1:20 (5%).

Para Mycobacterium smegmatis 
(tuberculocida), diluição a 1:100 em água 
(1%).

DESINFETANTE HOSPITALAR
DE ÚLTIMA GERAÇÃO.

MULTIBAC BP

INDICAÇÃO

COMPOSIÇÃO:

DILUIÇÃO:

APRESENTAÇÃO:

REFERÊNCIA(S):

Máxima otimização de
processos

Baixa agressividade

Menor custo em uso

Eficácia comprovada contra 
vírus, fungos e bactérias

Maior susMaior sustentabilidade

Uso em artigos e superfícies



Álcool em gel ou líquido 70% para 
higienização das mãos. Aplicar nas 
mãos friccionando-as até secar.

ÁLCOOL GEL
E LÍQUIDO

Indicado na higienização 
das mãos em geral, em 
hospitais, lavanderias 
hospitalares, clínicas, 
cozinhas profissionais, 
etc. 

APLICAÇÃO

Compressa de não tecido 
embebida em Álcool 
Isopropílico 70%.

Caixas com 100 compressas 
de 6,5 x 3cm embaladas 
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COMPOSIÇÃO APRESENTAÇÃO REFERÊNCIA(S)

Indicado em vários procedimentos médicos, inclusive assepsia da 
pele antes e depois de aplicações endovenosas, coletas de sangue 
e exames laboratoriais.

INDICAÇÃO

Glycerin, denatônio 
benzoate, aqua, 
alcohol......70o INPM.

COMPOSIÇÃO

O PRATT ALCOOL 70% é 
apresentado em Sistema 
Pack com 04 bombonas 
plásticas lacradas de 05 
litros.

EMBALAGEM

GEL: 0612
LÍQUIDO: 0613 

REFERÊNCIA(S)

Sachê contendo compressa de  não tecido 
impregnada com álcool isopropílico 70%. 
Substitui com grande vantagem de 
custo-benefício o algodão e o álcool para 
rrotinas de coleta de sangue, aplicações 
endovenosas e exames, reduzindo riscos 
de contaminação ou de acidentes e 
evitando desperdício de material.

SWAB DE ÁLCOOL
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Para desinfecção superfícies fixas das diversas áreas
hospitalares e estabelecimentos de atendimento à saúde.

HIPOCLORITO DE
SÓDIO A 1%
INDICAÇÃO

0608

DIFERENCIAIS

REFERÊNCIA(S)

MÁSCARA DE
PROTEÇÃO FACIAL

Hipoclorito de sódio, 
estabilizante e 
veículo.
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COMPOSIÇÃO

Hipoclorito de sódio.
1,00% p/p

PRINCÍPIO ATIVO

Caixas de papelão com 04 
bombonas plásticas 
lacradas de 05 litros.

EMBALAGEM

REFERÊNCIA(S)

Desinfetante de nível intermediário com ação limpadora para artigos não 
críticos e desinfecção de superfícies fixas.
Solução equilibrada, incolor, de odor característico, isenta de essência e corante. 
Uso em Hospitais, Clínicas Médicas e Veterinárias, Clínicas Odontológicas, 
LLaboratórios, Indústrias Farmacêuticas e Cosméticas, Indústrias de Alimentos e 
qualquer outro segmento em que processos de desinfecção sejam necessários. 
De fácil utilização, possui rápida ação microbicida (10 minutos).

Um lenço limpa 1 metro quadrado.

THECHVIR
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COMPOSIÇÃO EMBALAGEM REFERÊNCIA(S)

Peróxido de hidrogênio, ácido lático, veículo
estabilizante e mistura de tensoativos.

Potes plásticos contendo 
80 lenços umedecidos.

0601

Viseira fornecida com
película protetora

Confeccionada em polímero

15 a 20 vezes mais resistente 
que o acrílico

Excelente transparência

Alta resistência ao impacto

Excelente resistência química

Material lavável
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