
 
 
                                      

 

                                                          FICHA TÉCNICA 
                          
                  PROFISEPT SHINE R  
 

 
1 – Identificação do Produto 
 

PROFISEPT SHINE R é uma solução revitalizadora de instrumentos e superfícies de aço inox. A 
solução diluída de PROFISEPT SHINE R é especialmente empregada para remover manchas e 
oxidação de instrumental cirúrgico em aço inox, bem como para a limpeza interna de autoclaves 
(apenas partes manufaturadas em aço inox). PROFISEPT SHINE R remove ferrugem, placas minerais 
e corrosão. 
 
2 – Composição 
 
Ácido fosfórico, propilenoglicol, tensoativo não iônico e água. 
 
3 – Apresentação 
 
Bombona de 5L; frasco de 1L. 
 
4 – Propriedades físico-químicas 
 
Estado físico: Líquido 
Coloração: Incolor 
Solubilidade: Solúvel em água 
pH do produto puro: Aprox. 0,8 
Corrosividade: Não é corrosivo para aço inox 316, 316L cirurgico 
Desgasta outros tipos de metais 
Odor: Característico 
Densidade: 1,10 – 1,20 
 
5 – Validade 
 
Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. 
 
6 – Modo de uso 
 
Modo de uso: Usando EPI (proteção ocular, facial, luvas, roupa e botas de proteção) desrosquear a 
tampa do produto e remover cuidadosamente o lacre, de modo a evitar respingos. Instrumentais: 
Diluir 100ml de PROFISEPT SHINE R para 900ml de água quente (60º a 80ºC). Diluir em um 
recipiente não poroso, preferivelmente de aço inox. Após limpos, imergir totalmente os artigos em aço 
inox abertos e desarticulados na solução diluída, expondo as zonas críticas (articulações, lúmens, 
canais, etc.) por 30 minutos. Acione as articulações dentro da solução e escove-as utilizando escovas 
com cerdas duras (não metálicas). Remover os artigos e enxaguar com água em abundância. Não 
usar em instrumentos cromados ou prata. Autoclaves: Aplicar a solução diluída do PROFISEPT 
SHINE R nas paredes internas resfriadas. Deixar agir por 30 minutos. Escovar e proceder o enxágue 
com pano limpo embebido em água até total remoção dos resíduos. O mesmo procedimento poderá 
ser aplicado em macas, mesas, cubas, bandejas de aço inox. Lavadoras Termodesinfectadoras: 
Utilizar o produto na concentração de 1% (10 ml por litro de água) e de acordo com o programa da 
máquina. Fazer um ciclo de, no mínimo, 10 minutos com água na temperatura de 45°C - 55°C. 
PROFISEPT SHINE R, promove a remoção de crostas e depósitos de minerais da parte interna da 
termodesinfectadora e equipamentos em aço inox.  
 

 

 



7 – Precauções e cuidados em caso de acidente 
 
PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: Provoca queimadura severa à pele e 
lesões oculares graves. Não inale vapores/aerossóis. Use proteção ocular, facial, luvas, roupa e 
botas de proteção. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Em caso de ingestão: Lave a 
boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (OU O CABELO): Retire 
imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa 
contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS OU A BOCA: 
Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, 
remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para 
local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE 
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: 0800 722 6001.Tratamento específico: Contém ácido fosfórico. 
Recomendações e restrições de uso: Não misture com água na embalagem original. Nunca reutilize a 
embalagem vazia. Não aplique em superfície aquecida. Conservação: Manter em embalagem 
original, em lugar seco e protegido da luz solar direta. 
 
8 – Conservação 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Manter em embalagem original, em lugar seco e ao abrigo da luz solar direta.

 
 
                                            


