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1) Características físicas e químicas 
Aspecto – Líquido  

Cor         - transparente amarelado 

Odor       - Odor característico 

 

2) Especificações do produto 
pH do produto puro                                        10,50 – 11,40 

Densidade (g/mL 20°C)                                  1,000 – 1,030 

 

3) Composição 
Alcalinizante, tensoativo não-iônico, coadjuvantes e veículo 

4) Campo de aplicação 
Desenvolvido para a limpeza de instrumentos cirúrgicos, vidrarias e outros materiais 

de laboratório e em processos de lavagem de utensílios hospitalares em geral. Rápida 

e eficiente ação desincrustante sobre compostos de matéria orgânica e inorgânica. 

Não deixa resíduos após enxágue, não espuma e é isento de hidróxido de sódio. 

Auxilia na manutenção do brilho natural dos instrumentos compostos por aço 

inoxodidável. 

 

Limpeza Automática: Uso em lavadoras termodesinfectadoras, outras 

reprocessadoras automáticas e lavadoras ultrassônicas. Colocar o Profisept ALKA no 

compartimento destinado ao produto de limpeza. Diluir de 2,0 a 8,0mL para cada litro 

de água. Para este procedimento, seguir a programação da máquina conforme 

instruções da fabricante. 

 

Limpeza Manual: Diluir de 2,0 a 8,0mL de Profisept ALKA para cada litro de água. 

Imergir totalmente os artigos abertos, desarticulados e desmontados na solução, 

expondo as áreas críticas, preenchendo lúmens e canais deixando-os em contato com 

a solução por 10 a 15 minutos. Remover os artigos e enxaguar em água corrente (se 

possível, água deionizada). 
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5) Riscos 
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL. PROIBIDA A VENDA 

DIRETA AO PÚBLICO.PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

6) Precauções 
Usar equipamento de proteção individual (avental, luvas, máscara e óculos de 

proteção) ao manusear o produto. Não ingerir. Não aplicar sobre as pessoas, 

alimentos e animais. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte 

um médico imediatamente levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não dê nada 

via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar 

com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um 

médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Não misturar com outros 

produtos. Não reutilizar as embalagens. Método de inativação e descarte: O produto 

diluído pode ser descartado diretamente na rede de esgoto, sem necessidade de 

tratamento. Conservação: Manter na embalagem original, em lugar fresco e protegido 

de luz solar direta. 

 

7) Armazenagem 
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) Prazo de validade 
2 anos 


