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1) Características físicas e químicas 

Aspecto – Pó granulado  

Cor         - Branco 

Odor       - Sem fragrância 

 

2) Especificações do produto 

pH do produto diluído a 1%                                        6,00 – 9,00 

Densidade (g/mL 20°C)                                              0,700 – 1,000 

 

3) Composição 

Princípio ativo: Ácido peracético 0,08% a 0,2% p/p gerado a partir do Percarbonato de 

sódio e TAED. 

 

4) Campo de aplicação 

Modo de uso: 

 

Desinfecção de alto nível: Diluir o produto em água fria ou morna (aprox. 40ºC) na 

concentração de 2% (20 g de PROFISEPT® ACTIVE para 1 litro de água). Agitar a 

solução por 15 minutos com o auxílio de uma espátula ou misturador. Após limpeza e 

secagem, imergir totalmente os artigos abertos, desarticulados e desmontados na 

solução de PROFISEPT® ACTIVE, expondo as áreas críticas, preenchendo lúmens e 

canais. Tempo de contato: 15 minutos. Remover os artigos e enxaguar em água 

potável, secar assepticamente e destinar ao uso imediato.  

 

A solução preparada poderá permanecer ativa dentro de um período de até 5 dias. 

Fatores interferentes (ex: matéria orgânica, números de reuso, qualidade da água, etc) 

podem reduzir o tempo da solução em uso. Por tais fatores, verificar a atividade da 

solução conforme orientações descritas no rótulo da fita teste do produto, descartando 

a solução, caso a fita não reagir. 

 

Limpeza/descontaminação de instrumentais e artigos: Diluir o produto em água 

fria ou morna (aprox. 40ºC) na concentração de 0.5% (5g de PROFISEPT® ACTIVE, 
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para 1 litro de água). Agitar a solução por 15 minutos com o auxílio de uma espátula 

ou misturador. Imergir totalmente os artigos abertos, desarticulados e desmontados 

na solução de PROFISEPT® ACTIVE, expondo as áreas críticas, preenchendo lúmens 

e canais. Tempo de contato: de 5 a 10 minutos. Escovar com escova de cerdas 

macias, se necessário. Remover os artigos, enxaguar em água potável, secar e 

destinar ao processo de desinfecção ou esterilização. 

Desinfecção de superfícies fixas: Diluir o produto em água fria ou morna (aprox. 

40ºC) na concentração de 0.5% (5g de PROFISEPT® ACTIVE para 1 litro de água). 

Agitar a solução por 15 minutos antes de sua aplicação. Tempo de contato: 10 

minutos. 

Possível resíduo remanescente na solução em uso não é prejudicial ao material. 

 

Apresentação: Caixa sachê com 5 unidades de 20g, 1Kg, 5Kg  

 

5) Riscos 

Efeito corrosivo sobre os olhos – categoria 1  

 

Elementos de rotulagem:  

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

Não ingerir. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais. 

 

6) Precauções 

Não ingerir. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais. Usar Equipamento de 

Proteção Individual (avental, luvas, máscara e óculos de proteção) ao manusear o 

produto. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de ingestão acidental não 

induzir o vômito. Consulte o médico imediatamente levando a embalagem ou o rótulo 

do produto. Não dê nada por 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. Em 

caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e chame socorro 

médico. 

Água: pode faltar. Não desperdice. 
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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 


