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1 – Identificação 
 

Nome do produto:               PROFILUB          
          
Usos recomendados:            Lubrificante de instrumentais cirúrgicos 
                                               
Fabricante:                            Profilática Produtos Odonto Médico Hospitalares Ltda 
                                              Rua José Cheinfert, 315 – CEP: 83.707-690 – Araucária/PR                                              

                                                         Telefone: (41) 3345-7500 
                                                          e-mail: sac@profilatica.com.br 
                                                         Telefone para emergências: 0800 410148      

 

2 – Identificação de perigos 
 
Perigos mais importantes e efeitos do produto:  
O contato com a pele durante períodos muito prolongados pode causar irritação transitória. 
 
Elementos de rotulagem:  
CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir.  
 

3 – Composição e informações sobre os ingredientes 
 

Mistura: Emulsificante não iônico, óleo mineral e água.  
 
Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: Não aplicável. Produto classificado 
como Risco I, de acordo com a Resolução – RDC nº 59, de 17 de dezembro de 2010 (D.O.U. de 
22.12.2010). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   4 – Medidas de primeiros-socorros 
 
Ingestão: Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro 
de Intoxicações ou o médico, levando consigo o rótulo do produto.  
 
Contato com a pele/olhos: Em caso de contato com a pele e/ou com os olhos, lave imediatamente 
as partes atingidas com água em abundância.  
 
Ações a serem evitadas: Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos. Evitar 
contato prolongado com a pele. Depois de utilizar o produto, lavar e sacar as mãos.  
 

5 – Medidas de combate a incêndio 
             
Meios de extinção: Água, espuma.  

 

6 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

 
Precauções pessoais: Evitar aspiração e ingestão do produto puro. Evitar contato direto com a 
pele e olhos.  
 
Precauções com o meio ambiente: Impedir que grandes quantidades do produto puro sejam 
liberadas no meio ambiente. 
 

Métodos para a limpeza: Remover mecanicamente, lavando o resíduo com água e detergente.  
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7 – Manuseio e armazenamento    
 
Precauções para manuseio seguro: Não ingerir. Evitar o contato direto com a pele e olhos. 
 
Medidas de higiene: Observar as medidas de precaução habituais para o manuseio de produtos 
químicos. Depois de utilizar o produto, lavar e sacar as mãos.   
 
Condições de armazenamento seguro: Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de 
crianças. Manter o produto em embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz solar direta. 
 

8 – Controle de exposição e proteção individual 
 
Medidas de proteção pessoal: Observar as medidas de precaução habituais para o manuseio de 
produtos químicos.  
   

9 – Propriedades físicas e químicas 

        
Estado físico Líquido 

Cor Branco Leitoso 

Odor Sem fragrância 

pH do produto puro 5,0 – 6,0 

Ponto de fusão/congelamento Não aplicável 

Ponto de ebulição 100°C 

Limite inferior/superior de 
inflamabilidade ou explosividade 

Não aplicável 

Solubilidade Solúvel em água 

 

10 – Estabilidade e reatividade 
  
Estabilidade química: Estável em condições normais de armazenamento.  
 
Possibilidade de reações perigosas: Em condições normais de manuseio não ocorrem reações 
perigosas. 
 
Condições a serem evitadas: Contato com produtos fortemente oxidantes. 
 
Materiais incompatíveis: Não existem indicações.  
 
Produtos perigosos da decomposição: Nenhum conhecido.  

 

11 – Informações toxicológicas 
 
Toxicidade aguda: Não disponível. 
Efeitos locais: Não se esperam efeitos adversos à saúde. Produto classificado como Risco I, de 
acordo com a Resolução – RDC nº 59, de 17 de dezembro de 2010 (D.O.U. de 22.12.2010). 
 

12 – Informações ecológicas 
 
Efeitos ambientais: Não determinados.  
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13 – Considerações sobre destinação final 
 

Métodos de tratamento e disposição: 
Produto: Não descartar o produto puro no esgoto. Diluir o produto com água em abundância antes 
de descartá-lo. Diluído pode ser descartado diretamente na rede de esgoto, sem necessidade de 
qualquer tratamento. 

 
Restos de produto: Diluídos, podem ser descartados diretamente na rede de esgoto, sem 
necessidade de qualquer tratamento. 
 
Embalagem usada: Após lavada abundantemente com água, a embalagem pode ser descartada 
em lixo comum, inclusive podendo ser reciclada. 

 

14 – Informações sobre transporte 
              
Transporte por terra, aéreo, marítimo: O produto é classificado como não perigoso. 
   

15 – Informações sobre regulamentações 
  
A RDC n° 59, de 17 de Dezembro de 2010, dispõe sobre os procedimentos e requisitos técnicos 
para a notificação e o registro de produtos saneantes.  
 

16 – Outras informações 
                
As informações constantes nesta ficha correspondem ao estado atual do nosso conhecimento e 
experiência com o produto, até a data de sua emissão, e não são finitas. A Profilática não se 
responsabiliza por todo e qualquer dano ou conseqüência pelo uso ou manuseio do produto que 
não esteja de acordo com as informações desta ficha e as instruções de uso especificadas para 
este produto.   


