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Composição 
Glutaraldeído 2%, álcool laurílico, hidróxido de sódio, ácido cítrico e água. 
 
Modo de uso  
 
Desinfecção de Alto Nível: PRODUTO PRONTO PARA O USO. Não diluir.  
Lavar, enxaguar e secar completamente todo o artigo/instrumental/equipamento a ser 
imerso na solução de PROFISEPT®GLUTA. Imergir completamente no recipiente de 
desinfecção. Injetar a solução na parte central do equipamento para a desinfecção das 
partes mais difíceis. Após imersão, o tempo de contato com o produto é de 10 minutos. 
Enxaguar cuidadosamente. Com a fita reativa, fornecida com o produto, verificar 
regularmente a concentração de glutaraldeído. ATENÇÃO: verificar diariamente, antes 
do inico das atividades. A atividade do produto do produto com as fitas teste validadas 
e compativeis fornecidas pelo fabricante. A validação da solução em uso é 30 dias. 
Eliminar a solução após esta data, ou antes, quando a fita não stiver reagindo, ou seja, 
se a fita não alterar sua coloração para amarelo. 
 
PRECAUÇÔES DE USO E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE. Contém 
glutaraldeído. CUIDADO! Irritante para os olhos. Não misturar com os outros produtos. 
Não ingerir. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais. Nocivo por inalação e 
ingestão. Irritante para as vias respiratórias. Risco de lesões oculares graves. Pode 
causar sensibilização por inalação e em contato com a pele. Produto para uso externo. 
Não respirar os gases ou vapores. Manusear o produto em ambiente com boa aeração. 
Durante o manuseio, usar máscara, luvas nitrílicas ou butílicas, vestuário de proteção e 
equipamento protetor para os olhos/face adequados. Em caso de derramamento, diluir 
com água em abundância. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não 
reutilizar as embalagens. Nunca reintroduzir o produto em sua embalagem original. 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. Em caso de ingestão acidental ou de indisposição, não induzir o vômito. 
Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. 
Armazenagem:  
 
Propriedades físico químicas 

 
Estado físico: Líquido  
Coloração: incolor a amarelado podendo apresentar espuma 
Odor: Característico de Glutaraldeído 
pH do produto: 7,0-8,0 
Densidade: 0,990-1,20 g/L 
Solubilidade: Solúvel em água 
 
Método de inativação e descarte do produto: O produto é neutralizado com 40 
gramas de bissulfito de sódio para cada litro de PROFISEPT®GLUTA (ou, 200 gramas 
de bissulfito de sódio para cada 5 litros de PROFISEPT®GLUTA). Para inativar 1L de 
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PROFISEPT®GLUTA, preparar uma solução com a mistura de 40 gramas de bissulfito 
de sódio em 2 litros de água. Após a dissolução, adicionar nesta solução preparada 1 
litro de PROFISEPT®GLUTA para inativá-lo, aguardar 5 minutos e descartar diretamente 
na rede de esgoto.  
 
Conservação 
Mantenha o produto na sua embalagem original. Mantenha longe da umidade e de 
fontes de ignição, em áreas bem ventiladas, numa temperatura aproximada de +5°C à 
+35°C. Não usar após a data de validade indicada na embalagem. 
 
Validade 
Produto estável por 2 anos a partir da data de fabricação. 

 


