Controle de Infecção
®
SURFIC

Limpeza e Desinfecção
Simultânea de Superfícies e
Equipamentos

PHMB -

®
SURFIC

Desinfecção de
superfícies fixas,
equipamentos e
instrumentos

Limpeza e
Desinfecção de
SUPERFÍCIES e
EQUIPAMENTOS

CONTROLE DE INFECÇÕES
Modernas práticas

Talvez deva dar
mais atenção às
COMO
???
SUPERFÍCIES de
sua clínica . . .

Se o seu objetivo é garantir um
tratamento eficaz ao seu paciente . . .

com
®
SURFIC
PHMB

. . . Porque uma ótima prática de controle de infecções pede
um desinfetante limpador de superfícies e equipamentos
com alta eficácia de limpeza e antimicrobiana . . .

®
SURFIC
PHMB

O QUE É?

®
SURFIC
PHMB

SURFIC é um desinfetante hospitalar de superfícies fixas e artigos não
críticos, à base de uma composição equilibrada de PHMB + Tensoativo
catiônico com alto poder de limpeza e desinfecção de superfícies e
artigos não críticos.

PHMB -

®
SURFIC

MECANISMO DE AÇÃO – ELIMINAÇÃO DE MICRORGANISMOS

O modo de ação da família de poli-hexametileno
biguanida (PHMB), que inclui clorexidina, tem
sido descrita em numerosas publicações
(6,13,21). 52

PHMB -

®
SURFIC

MECANISMO DE AÇÃO – ELIMINAÇÃO DE MICRORGANISMOS

O principal local de ação é a membrana
citoplasmática, com a resultante alteração da
permeabilidade da membrana. Este efeito foi
observado como sendo devido a uma interação
eletrostática do PHMB com os fosfolipídios
ácidos na membrana citoplasmática.

PHMB -

®
SURFIC

MECANISMO DE AÇÃO – ELIMINAÇÃO DE MICRORGANISMOS

Dado o tamanho das moléculas de PHMB, isto implica a absorção
real de e para a Membrana citoplasmática de bactérias Grampositivas ou Gram-negativas, o que leva a um efeito destrutivo a
este nível.

a destruição microbiana é causada pela ruptura da membrana e
perda de permeabilidade sem lise da parede celular.

®
SURFIC
MECANISMO DE AÇÃO
a destruição é causada
pela ruptura da
membrana e perda de
permeabilidade sem lise
da parede celular

Plasma
(Proteinas)
DNA
celula
Parede celular

PHMB -

®
SURFIC

MECANISMO DE AÇÃO – ELIMINAÇÃO DE MICRORGANISMOS
A liberação dos constituintes celulares ocorre em concentrações
muito baixas.

Em concentrações mais elevadas, o efeito bactericida é muito
rápido e mais eficiente, devido à coagulação do citoplasma.
Portanto, a morte bacteriana não é devido à fuga dos
constituintes celulares em todas as concentrações de PHMB.

Como cencontrar o % de PHMB no total de Princípios
Ativos em produtos compostos por PHMB + QAC*
PRODUTO

PHMB

QAC

Total de Ativos

% de PHMB

A

0,765%

19,71%

20,475%

3,7%

B

1,2%

6,5%

7,7%

15%

SURFIC

3,5%

5,2%

8,7%

40%

®
SURFIC
MICROORGANISMOS TESTE - PADRÃO

1 2

Staphylococcus aureus
Salmonella choleraesuis
Pseudomonas aeruginosa

1 Desinfecção de
Superfícies fixas e
Equipamentos.

Escherichia coli
Tricophyton mentagophytes
Candida albicans
Mycobacterium smegmatis
Mycobacterium bovis

2 Desinfecção artigos
semi-críticos
NÍVEL INTERMEDIÁRIO

(RDC nº 14 de 27.02.2007)

(RDC nº 35 de 16.08.2010)

Resolução RDC nº 14 de 27 de fevereiro de 2007
Resolução RDC nº 35 de 16 de agosto de 2010

MICOBACTÉRIAS
TESTE PRESUNTIVO

TESTE CONFIRMATÓRIO

TESTE PRESUNTIVO

TESTE CONFIRMATÓRIO

Teor de PHMB em alguns produtos

PRODUTO

% de PHMB
no total de
ativos

Atividade frente a
MICOBACTÉTRIAS

SURFIC

40%

SIM -10 minutos

Produto A

16%

NÃO elimina

Produto B

3,8%

NÃO elimina

Produto C

-

NÃO elimina

Produto D

-

NÃO elimina

®
SURFIC
OUTROS MICROORGANISMOS TESTADOS - MULTIRRESISTENTES

Acinetobacter baumanni
MRSA
KPC
VRE
Não exigidos pela Resolução RDC nº 14 de 27 de fevereiro de 2007
ou Resolução RDC nº 35 de 16 de agosto de 2010

®
SURFIC

Não forma
vapores tóxicos.
Não agride pele
ou mucosas.

®
SURFIC
Boa compatibilidade com inúmeros materiais
sintéticos e metálicos:
• Compatibilidade muito boa com PE, PP, PVC,

Polystyrol, Policarbonato, elastômeros e outros.
• Compatibilidade boa com aço inox, latão, cobre,

zinco, alumínio, pinturas epoxi.

®
SURFIC
PHMB

COMO
PREPARAR

®
SURFIC
PHMB

Preparo da solução diluída de
SURFIC®:
Com Sistema DS (Automático):
Já programado na concentração
0.5% (5ml / Litro) colocar a ponteira
do DS no recipiente desejado e
acionar o botão para obter o
produto já pronto para uso.
Sem o Sistema DS (Manualmente):
Usando EPI (luvas, máscara),
adicionar 5ml de SURFIC® em 995ml
de água para obter 1 litro de solução
pronta para uso.

®
SURFIC
Preparo da solução diluída de
SURFIC®: Acondicionado no FRASCO
APLICADOR para aplicação em
superfícies altas (equipamentos,
mesas, bancadas e outras.

®
SURFIC
PHMB

ONDE e COMO
USAR

®
SURFIC
PHMB

Superfícies fixas

ONDE APLICAR

Pisos, paredes, mobiliários e
equipamentos
1. Em caso de sujidade orgânica
excessiva (Ex: sangue, saliva, secreções)
usando luvas, fazer a remoção prévia
com pano embebido na solução diluída
de SURFIC® .
Após o uso, a solução utilizada para este
fim deve ser desprezada no esgoto.

®
SURFIC
PHMB

Superfícies fixas
Pisos, paredes, mobiliários
equipamentos, etc.

COMO APLICAR

2. Usando EPI* mergulhar pano ou mop
no SURFIC®
diluído em recipiente
adequado (balde ou cuba plástica),
torcer e aplicá-lo molhado sobre as
superfícies ou equipamentos a serem
desinfetados de acordo com as técnicas
e rotinas corretas, já conhecidas para
este fim. Deixar secar. Não há
necessidade de enxágüe.
* EPI – Equipamento de Proteção Individual. (luvas,
máscara, óculos)

®
SURFIC
PHMB

COMO APLICAR

1.
Após o SURFIC® diluído e
acondicionado no recipiente adequado,
(frasco aplicador)
– usando EPI –
apontar o bico do frasco aplicador sobre
o pano, apertar o gatilho do frasco
aplicador umedecendo o pano a ser
utilizado no processo de limpeza e
desinfecção.

2.
Com o pano suficientemente
umedecido com a solução do SURFIC®
diluído,
friccionar
a
superfície
promovendo a limpeza e desinfecção da
mesma.
Deixar secar. Não há necessidade de
enxágue.

SURFIC®

PLANO DE LIMPEZA e DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES
COMO PREPARAR
Desinfecção de
Superfícies
e
equipamentos
Usando EPI (luvas,
máscara), adicionar 5ml de
SURFIC® em 995ml de água
para obter 1 litro de
solução para uso.
Acondicionar a solução
diluída de SURFIC® no
recipiente a ser usado
conforme a finalidade de
uso:
frasco aplicador

ONDE APLICAR

Superfícies fixas:
Pisos, paredes,
mobiliários e
equipamentos
dentro da rotina
pré-estabelecida

COMO APLICAR
1. Em caso de sujidade orgânica
excessiva (Ex: sangue, saliva,
secreções) usando luvas, fazer a
remoção prévia com pano
embebido na solução diluída de
SURFIC® .
Após o uso, a solução utilizada
para este fim deve ser
desprezada no esgoto.

2. Usando EPI* mergulhar
pano ou mop no SURFIC®
diluído
em
recipiente
adequado (balde ou cuba
plástica), torcer e aplicá-lo
molhado sobre as superfícies
ou equipamentos a serem
desinfetados de acordo com as
técnicas e rotinas corretas, já
conhecidas para este fim.
Deixar
secar.
Não
há
necessidade de enxágüe.
* EPI – Equipamento de Proteção
Individual.
(luvas,
máscara,
óculos)

1. Após o SURFIC® diluído e
acondicionado no recipiente
adequado, (frasco aplicador) –
usando EPI – apontar o bico do
frasco aplicador sobre o pano,
apertar o gatilho do frasco
aplicador umedecendo o pano a
ser utilizado no processo de
limpeza e desinfecção.

2. Com o pano suficientemente
umedecido com a solução do
SURFIC® diluído, friccionar a
superfície promovendo a
limpeza e desinfecção da
mesma.
Deixar secar. Não há
necessidade de enxágue.

Outras superfícies
Paredes, mobiliários e pisos

Superfícies podem facilitar a
transmissão
simboliza a cultura positiva de bactérias

Superfícies contaminadas aumentam a infecção cruzada
O Risco de Contaminação das Mãos e Luvas Após o Contato com o Ambiente de
um Paciente VRE (+). Hayden M, ICAAC, 2001, Chicago, IL.

Prevenção com conhecimento é
prioridade

Prevenção com conhecimento é prioridade

OBRIGADO !

COMPARATIVO DE CUSTOS

Como calcular o rendimento do SURFIC®
ANIOSURF

SURFIC®
Embalagem:

Bombona c/ 5 litros ( 5000ml )

Embalagem:

Bombona c/ 5 litros ( 5000ml )

Custo do frasco concentrado: R$ 690,00

Custo do frasco concentrado: R$ 650,00

Diluição de uso: 0,5% (5 ml / litro de água)

Diluição de uso: 0,25% (2.5 ml / litro de água)

Cálculos:

Cálculos:

6000ml ÷ 5 ml = 1000 litros

5000ml ÷ 2.5 ml = 2000 litros

R$ 690,00 ÷

R$ 650,00 ÷ 2000 lts. = R$ 0,325

1000 lts. = R$ 0,69

• Possui

Gerador de Produto Pronto Uso
preciso com impressão de dados.

• Possui frasco gatilho de 500ml especifico para
aplicação do produto em pequenas superfícies

•O

Princípio Ativo do SURFIC pssui uma
composição equilibrada de Cloreto de
benzalcônio 5.2% + PHMB 3.5%.

• NÃO LIMPA na concentração de 0,25% (2,5 ml / L) .
• NÃO possui gerador de produto pronto uso.
• NÃO possui frasco gatilho de 500ml especifico
para aplicação do produto em pequenas
superfícies precisando de outro produto.

• O Princípio Ativo do ANIOSURF é principalmente
o Didecildimetilamônio 6,5% + PHMB 1,2% (84% do
Princípio Ativo é Quaternário de amônio e apenas
16% é de PHMB). à base de matérias primas NÃO
naturais ou renováveis

Como calcular o rendimento do SURFIC®
SURFASAFE

SURFIC®
Embalagem:

Bombona c/ 5 litros ( 5000ml )

Embalagem:

Frasco c/ 780ml

Custo do frasco concentrado: R$ 690,00

Custo do frasco concentrado: R$ 98,00

Diluição de uso: 0,5% (5 ml / litro de água)

Diluição de uso: PURO – sem diluição

Cálculos:

Cálculos:

5000ml ÷ 5 ml = 1000 litros

780ml = R$ 98,00

R$ 690,00 ÷ 1000 lts. = R$ 0,69

• Deve

• Possui

Gerador de Produto Pronto Uso
preciso com impressão de dados.

• Possui frasco gatilho de 500ml especifico para
aplicação do produto em pequenas superfícies

•O

Princípio Ativo do SURFIC pssui uma
composição equilibrada de Cloreto de
benzalcônio 5.2% + PHMB 3.5%.

ser utilizado PURO. Custo do produto
extremamente elevado para as Instituições de
Saúde.
• Por não poder ser diluído gera uma grande
quantidade de lixo plástico para o meio
ambiente e alto custo no gerenciamento de
resíduos
• Não pode ser utilizado para grandes
superfícies (pisos, paredes, mobiliários) devido
ao seu ALTÍSSIMO CUSTO e modo de aplicação.

Como calcular o rendimento do SURFIC®
GERMIRIO PLUS

SURFIC®
Embalagem:

Bombona c/ 5 litros ( 5000ml )

Embalagem:

Bombona c/ 5 litros ( 5000ml )

Custo do frasco concentrado: R$ 690,00

Custo do frasco concentrado: R$ 750,00

Diluição de uso: 0,5% (5 ml / litro de água)

Diluição de uso: 0,4% (2.5 ml / litro de água)

Cálculos:

Cálculos:

6000ml ÷ 5 ml = 1000 litros

5000ml ÷ 4 ml =

R$ 690,00 ÷ 1000 lts. = R$ 0,69

R$ 750,00 ÷ 1250 lts. = R$ 0,60

• Possui

Gerador de Produto Pronto Uso
preciso com impressão de dados.

• Possui apenas diluidor de baixa precisão.
• NÃO possui frasco gatilho de 500ml especifico

• Possui frasco gatilho de 500ml especifico para

para aplicação do produto em pequenas
superfícies precisando de outro produto.

aplicação do produto em pequenas superfícies

•O

•O

Princípio Ativo do SURFIC pssui uma
composição equilibrada de Cloreto de
benzalcônio 5.2% + PHMB 3.5% (40% do total
de Princípio Ativo é PHMB).

1.250 litros

Princípio Ativo do GERMIRIO PLUS é
principalmente o Blend de Amônio quaternário
19,71% + PHMB 0,765% (apenas 3,8% do total
de Princípio Ativo é de PHMB) o que faz do
produto um produto essencialmente à base de
quaternários de amônio.

Como calcular o rendimento do SURFIC®
GERMIRIO PLUS

SURFIC®
Embalagem:

Bombona c/ 5 litros ( 5000ml )

Embalagem:

Bombona c/ 5 litros ( 5000ml )

Custo do frasco concentrado: R$ 690,00

Custo do frasco concentrado: R$ 1.000,00

Diluição de uso: 0,5% (5 ml / litro de água)

Diluição de uso: 0,4% (2.5 ml / litro de água)

Cálculos:

Cálculos:

6000ml ÷ 5 ml = 1000 litros

5000ml ÷ 4 ml =

R$ 690,00 ÷ 1000 lts. = R$ 0,69

R$ 1.000,00 ÷ 1250 lts. = R$ 0,80

• Possui

Gerador de Produto Pronto Uso
preciso com impressão de dados.

• Possui apenas diluidor de baixa precisão.
• NÃO possui frasco gatilho de 500ml especifico

• Possui frasco gatilho de 500ml especifico para

para aplicação do produto em pequenas
superfícies precisando de outro produto.

aplicação do produto em pequenas superfícies

•O

•O

Princípio Ativo do SURFIC pssui uma
composição
equilibrada
de
Amônio
quaternário 5.2% + PHMB 3.5% (40% do total
de Princípio Ativo é PHMB).

1.250 litros

Princípio Ativo do GERMIRIO PLUS é
principalmente o Blend de Amônio quaternário
19,71% + PHMB 0,765% (apenas 3,8% do total
de Princípio Ativo é de PHMB) o que faz do
produto um produto essencialmente à base de
quaternários de amônio.

Como calcular o rendimento do SURFIC®
GERMIRIO

SURFIC®
Embalagem:

Bombona c/ 5 litros ( 5000ml )

Embalagem:

Frasco c/ 780ml

Custo do frasco concentrado: R$ 690,00

Custo do frasco concentrado: R$ 45,00

Diluição de uso: 0,5% (5 ml / litro de água)

Diluição de uso: PURO – sem diluição

Cálculos:

Cálculos:

5000ml ÷ 5 ml = 1000 litros

780ml = R$ 45,00

R$ 690,00 ÷ 1000 lts. = R$ 0,69

• Deve

• Possui

Gerador de Produto Pronto Uso
preciso com impressão de dados.

• Possui frasco gatilho de 500ml especifico para
aplicação do produto em pequenas superfícies

•O

Princípio Ativo do SURFIC pssui uma
composição equilibrada de Cloreto de
benzalcônio 5.2% + PHMB 3.5%.

ser utilizado PURO. Custo do produto
extremamente elevado para as Instituições de
Saúde.
• Por não poder ser diluído gera uma grande
quantidade de lixo plástico para o meio
ambiente e alto custo no gerenciamento de
resíduos
• Não pode ser utilizado para grandes
superfícies (pisos, paredes, mobiliários) devido
ao seu ALTÍSSIMO CUSTO e modo de aplicação.

Como calcular o rendimento do SURFIC®
MULTI BAC

SURFIC®
Embalagem:

Bombona c/ 5 litros ( 5000ml )

Embalagem:

Bombona c/ 5 litros ( 5000ml )

Custo do frasco concentrado: R$ 690,00

Custo do frasco concentrado: R$ 573,00

Diluição de uso: 0,5% (5 ml / litro de água)

Diluição de uso:

Cálculos:

Cálculos:

6000ml ÷ 5 ml = 1000 litros

5000ml ÷ 5 ml =

R$ 690,00 ÷ 1000 lts. = R$ 0,69

R$ 573,00 ÷ 1000 lts. =

• Possui

Gerador de Produto Pronto Uso
preciso com impressão de dados.

• Possui apenas diluidor de baixa precisão.
• NÃO possui frasco gatilho de 500ml especifico

• Possui frasco gatilho de 500ml especifico para

para aplicação do produto em pequenas
superfícies precisando de outro produto.

aplicação do produto em pequenas superfícies

•O

•O

Princípio Ativo do SURFIC pssui uma
composição
equilibrada
de
Amônio
quaternário 5.2% + PHMB 3.5% (40% do total
de Princípio Ativo é PHMB).

0,5% (5 ml / litro de água)

1.000 litros
R$ 0,573

Princípio Ativo do GERMIRIO PLUS é
principalmente o Blend de Amônio quaternário
19,71% + PHMB 0,765% (apenas 3,8% do total
de Princípio Ativo é de PHMB) o que faz do
produto um produto essencialmente à base de
quaternários de amônio.

DESCRITIVO EDITAL 1
Desinfetante contendo composição equilibrada de PHMB (mínimo 3%) e cloreto de
alquil dimetil benzil amônio (máximo 6%), isento de fragrância e corantes, devendo o
produto estar de acordo com a ANVISA/RDC nº 14 de 28.02.2007 e RDC nº 35 de
16.08.2010. O produto deverá apresentar diluição de uso entre 0,5% (5ml / Litro) a
1% (10 ml / Litro) propiciando assim maior nível de limpeza possível em processos de
limpeza e desinfecção simultânea. O produto deve apresentar laudos de atividade
antimicrobiana emitidos por Laboratórios REBLAS/ANVISA-MS comprovando atividade
tuberculicida pelo teste confirmatório entre 5 a 10 minutos de contato através, da
eliminação de Mycobacterium Bovis, conforme RDC nº 35 de 16.08.2010 –
ANVISA/MS na metodologia oficial referência: AOAC 19ª Ed./2012 – método 965.12
para Micobactérias (ação tuberculicida). Bombona de 1 a 5 litros.

DESCRITIVO EDITAL 2
Desinfetante contendo composição equilibrada de PHMB (mínimo 3%) e cloreto de alquil
dimetil benzil amônio (máximo 6%) devendo o produto estar de acordo com a ANVISA/RDC
nº 14 de 28.02.2007 e RDC nº 35 de 16.08.2010. O produto deverá ser para uso diluído
apresentaando diluição entre 0,5% (5ml / Litro) a 1% (10 ml / Litro) propiciando assim maior
nível de limpeza possível em processos de limpeza e desinfecção simultânea. O produto deve
apresentar laudos de atividade antimicrobiana emitidos por Laboratórios REBLAS/ANVISA-MS
comprovando atividade tuberculicida pelo teste confirmatório entre 5 a 10 minutos de
contato, através da eliminação de Mycobacterium Bovis, conforme RDC nº 35 de 16.08.2010
– ANVISA/MS na metodologia oficial referência: AOAC 19ª Ed./2012 – método 965.12 para
Micobactéria. Bombona de 1 a 5 litros.
O produto deve possuir Sistema Eletrônico Gerador de Produto Pronto Uso, microcontrolado,
com precisão de dosagem independente da variação de pressão de entrada da água e volume
de produto gerado para uso. Deve possuir ainda ponteira inteligente com desligamento
automático para preenchimento de frascos aplicadores ou recipientes de grande volume.
Certificado de calibração com rastreabilidade RBC-INMETRO, garantindo concentrações de uso
precisas para uso do desinfetante conforme aprovado e registrado pela ANVISA-MS.

