
                                 
 
 
 
 
 
 

Composição 
 

Princípios ativos e veículo aquoso. 
Ácido Peracético .....................4% 
Peróxido de hidrogênio..........26% 
 
Modo de uso  
 
Desinfecção de superfícies fixas: Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o 
produto diluído na concentração de 0,5% (5 mL de Bacterend OX para 995 mL de água), 
deixando em contato por 10 minutos. Após o tempo de contato, enxaguar, se necessário, 
e secar a superfície. 
Desinfecção de artigos não críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los na 
solução de Bacterend OX a 0,5% (5 mL de Bacterend OX para 995 mL de água), 
deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve 
possível. 
Desinfecção de nível intermediário: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los na 
solução de Bacterend OX a 1% (10 mL de Bacterend OX para 990 mL de água), deixando 
em contato por 30 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível. 
Desinfecção de alto nível: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los na solução de 
Bacterend OX a 2% (20 mL de Bacterend OX para 980 mL de água), deixando em contato 
por 30 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível. 
 

Verificar a atividade da solução em uso com a fita teste específica do produto. A solução 
ativa a 1% contém 400ppm e a 2% contém 800ppm de ácido peracético. Caso a fita teste 
não apresente a coloração indicada no rótulo do tubo, a solução deve ser descartada. O 
prazo máximo para utilização da solução é de 7 dias. Descartar a solução se a fita 
apresentar alteração mesmo que o produto ainda esteja no prazo de validade. 
 
Propriedades físico químicas 
 

Estado físico: Líquido 
Coloração: Incolor 
Odor: Característico / pungente 
pH do produto puro: 0,5 - 1,5 
pH da solução a 1%: Aprox. 3,0 
Densidade: 1,10 – 1,14 
Solubilidade: Solúvel em água 
 
Conservação 
 

Manter o produto na embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz solar direta, 
fontes de calor, materiais incompatíveis, combustíveis e gases comprimidos. 
 
Validade 
 

Produto estável por 2 anos a partir da data de fabricação. 
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