
Desinfecção de alto nível e nível intermediário.
ARPOSAFE MULTI é um Desinfetante de Alto Nível que possui exclusiva e inovadora composição com 
atividade antimicrobiana associada à tensoativos de última geração, possibilitando amplo uso do mesmo e 
versatilidade dentro da CME.

MULTIUSO INOVADOR

Compatível com o meio ambiente
A solução preparada e pronta para uso de ARPOSAFE MULTI pode ser descartada diretamente no esgoto sem 
danos para o meio ambiente. Não necessita de tratamento para descarte no meio ambiente, como é o caso 
de produtos à base de Glutaraldeído e Ortoftalaldeído – OPA e derivados de cloro).

Limpeza e descontaminação
Em processos de limpeza e descontaminação a solução de ARPOSAFE MULTI não requer a troca imediata 
após o uso podendo ser utilizada por mais vezes promovendo maior praticidade associada à maior economia 
de tempo e trabalho.

Ampla atividade antimicrobiana
Ativo frente a bactérias (inclusive esporos), fungos e vírus atendendo plenamente as RDC N. 35 de 
16.08.2010, RDC N. 14 de 28.02.2007 e RDC N. 59 de 17.12.2010 - ANVISA

Mais seguro
Ao contrário de produtos derivados de ácido peracético líquido, aldeídos ou cloro, a composição de 
ARPOSAFE MULTI não é volátil, sendo assim um produto de baixa toxicidade para o usuário. 

Ao seu lado controlando infecções

Embalagens:
1 Litro 
5 Litros

Caixas:
1 unidade / 06 unidades (1 Litro)
1 unidade / 02 unidades (5 Litros)

Boa compatibilidade com instrumentais e artigos
Diferentemente de produtos compostos por ácido peracético e derivados de cloro, a exclusiva composição 
química utilizada no  ARPOSAFE MULTI é altamente compatível com instrumentais e artigos médico-hospita-
lares, mesmo os mais delicados, metálicos, sintéticos ou óticas.

ARPOSAFE MULTI
DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL



ARPO®SYS 3000

Ao seu lado controlando infecções

Sistema Gerador de Produto Pronto Uso.
O que é o ARPO®SYS? 

ARPO®SYS 3000 é um Sistema Gerador de Produto Pronto Uso 
(SGPU®) fechado, microcontrolado e inteligente, desenvolvido 
para a geração simultânea de até 3 soluções líquidas prontas 
para uso a partir de produtos químicos concentrados ou ultra 
concentrados (ex: Detergente Neutro / Desinfetantes / Desin-
crustaste Amoniacal).

ARPO®SYS 3000 é indicado para uso na área da saúde e institu-
cional (serviços ou empresas de higiene e limpeza) com grande 
e baixo fluxo de processos de limpeza e desinfecção.

Seguro: Reduz o risco ocupacional e proporciona segurança contra riscos à saúde com o manuseio e exposição a 
agentes químicos, atendendo normas específicas direcionadas à segurança e saúde do trabalhador.

Inteligente: ARPO®SYS 3000 é um sistema fechado, microcontrolado e inteligente que gera soluções desinfetantes 
e de limpeza, prontas para uso, a partir de uma composição química concentrada.

Preciso e econômico: Gera com precisão o produto pronto para uso, reduzindo o risco de concentrações incorretas e 
desperdício de produtos químicos.

Prático e interativo: De fácil utilização, os equipamentos ARPO® SYS foram projetados e programados para facilitar 
ao máximo o fluxo de trabalho do profissional.

Rastreamento: O Equipamento ARPO®SYS 3000 garante a rastreabilidade do preparo do produto através da impres-
são dos dados de preparo como: Data, hora, lote, produto preparado e nome do profissional responsável pelo preparo.
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