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PROFISEPT® EZ 4 

DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO 
 
Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2 
 
Composição 
Enzimas protease, amilase, celulase e lipase, tensoativo não iônico, conservante, glycol, 
inibidor de corrosão e água. 
 
Modo de uso  
 
Limpeza Manual:  
Diluir 2ml de PROFISEPT® EZ 4 para cada litro de água potável, deionizada ou de 
osmose reversa à temperatura de 30ºC. 
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 5 a 10 minutos. Para temperatura ambiente o tempo de imersão deverá ser validado 
de acordo com o protocolo de limpeza do hospital. 
 
Limpeza Automática (lavadoras automáticas de instrumentos, fibroscópios e 
lavadoras ultrassônicas): 
Colocar o PROFISEPT® EZ 4 no compartimento destinado ao produto de limpeza. Diluir 
2ml de PROFISEPT® EZ 4 para cada litro de água potável, deionizada ou de osmose 
reversa.   Em lavadoras termodesinfectoras, utilizar temperatura entre 40º e 55ºC. Seguir 
a programação da máquina para o processo de limpeza conforme instruções do 
fabricante. 
 
RECOMENDAÇÕES QUANTO A QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADA NO PREPARO 
DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA: pH de 6.0 a 9.5; condutividade até 900µS/cm e; dureza - 
até 400mg de CaCO3/L. 
 
UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO. A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO 
DE LIMPEZA PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA. pH do PROFISEPT® EZ 4 a 
5ml/L: 6,0-8,0. pH do PROFISEPT® EZ 4 puro: 6,0-7,5. Atividade Amilolítica mínima: 
X,XX UA.mL . min.-1.  Atividade Proteolítica mínima: X,XX UP.mL . min. -1.  
 
Usar Equipamento de Proteção Individual (avental, luvas, máscara e óculos de proteção) 
ao manusear o produto. 
 
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL. PROIBIDA A VENDA 
DIRETA AO PÚBLICO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS 
E ANIMAIS DOMÉSTICOS. PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: 
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou 
com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando 
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o rótulo do produto. Não misturar com outros produtos. Não reutilize as embalagens 
vazias. 
 
Conservação: Manter em embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz solar 
direta. 
 
 
Validade 
Produto estável por 2 anos a partir da data de fabricação. 


