
MODO  DE  USAR:  
PARA  LIMPEZA  E  DESINFECÇÃO  DE  SUPERFÍCIES  FIXAS
1.  Primeiramente  elimine  qualquer  excesso  de  sujidade  da  superfície  que  deseja  desinfetar;;
2.  Agite  bem  o  frasco  antes  de  usar;;
3.  Aplique  Desinfec  Vital  diretamente  sobre  a  superfície  e  deixe  em  contato  por  10  minutos;;
4.  Retire  o  excesso  do  produto  e  proceda  a  secagem.  
PARA  LIMPEZA  E  DESINFECÇÃO  DE  ARTIGOS  NÃO  CRÍTICOS  
1.  Aplique  a  solução  e  deixe  agir  por  10  minutos.
2.  Enxágue  e  seque.
PARA  LIMPEZA  E  DESINFECÇÃO  DE  ARTIGOS  NÃO  CRÍTICOS  EM  IMERSÃO  
1.  Coloque  a  solução  em  um  recipiente  limpo;;
2.  Coloque  os  artigos  não  críticos  submersos  na  solução  por  10  minutos.
3.  Enxágue  e  seque.
PRECAUÇÕES:  CONSERVE  FORA  DO  ALCANCE  DAS  CRIANÇAS  E  ANIMAIS.  Evite  contato  com  os  olhos.
Manter  o  produto  na  embalagem  original.  Não  reutilizar  as  embalagens.  Não  utilizar  para  desinfecção  de  alimentos.  Não  ingerir.  Não  
aplicar  sobre  pessoas,  alimentos  e  animais.  CUIDADO!  Irritante  para  os  olhos,  pele  e  mucosas.  Usar  luvas  para  sua  aplicação.  Não  
perfurar  a  embalagem.  Não  aplicar  próximo  a  chamas.  Não  expor  a  temperatura  superior  a  50ºC.

CEATOX  (Centro  de  Assistência  Toxicológica):  0800-0148110.  Tenha  o  frasco  do  produto  ou  rótulo  com  você  quando  
ligar  ou  quando  estiver  em  tratamento.
ARMAZENAMENTO:  Armazene  em  local  fresco  fechado  e  seco,  distante  do  calor,  luz  solar  direta  e  inflamáveis.
DESCARTE:  A  embalagem  pode  ser  reciclada.  Seguir  protocolo  da  instituição.  

Desinfetante  para  Superfícies
Fixas  e  Artigos  Não  Críticos.

DESINFEC  VITAL  ELIMINA:

Staphylococcus  aureus,  Salmonella  Choleraesuis,  Pseudomonas  aeruginosa.
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COMPOSIÇÃO:  

Lote:

Validade:

Fabricado  por:
Vital  Solutions,  LLC
P.O  Box  9932,  West  Palm  Beach,  FL  33419
www.desinfecvital.com

Importado  e  Distribuído  por:  Comercial  Nacional  de  
Produtos  Hospitalares  Ltda.  –  Rua  Gama  Cerqueira,  331  
Cambuci  –  CEP:  01539-010  –  São  Paulo  –  SP  –  Brasil  
SAC:  (11)  3385-9339      ou    sac@cnph.com.br
CNPJ:  00.142.916/0001-86.  
Resp.  Técnica:  Anny  Caroline  Camargo  Di  Rocco  Santos  
CRF-SP:  38146  –  Aut.  ANVISA:  3.03.421-9.
Registro  na  ANVISA/MS:3.XXXX.XXXX.XXX
www.cnph.com.br

Registrado  no  EPA  (United  States  
Environmental  Protection  Agency):  82972-1

O   Desinfec   Vital   é   um   desinfetante  
hospitalar  de  última  geração  pronto  uso,    
sem   fragrância,   de   baixa   toxicidade,  
indicado  para  limpeza  e  desinfecção  de  
superfícies  fixas  e  artigos  não  críticos.
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INDICADO  PARA  TODOS  OS  TIPOS  DE  SUPERFÍCIES  –  FÁCIL  DE  USAR 

PRIMEIROS  CUIDADOS:
Se   entrar   em   contato   diretamente   com   os   olhos,   enxágue-os   com   água   em   abundância  
durante  15-20  minutos.  Se  a  irritação  persistir  consulte  um  médico,  levando  a  embalagem  ou  
rótulo  do  produto.
Em   caso   de   ingestão   acidental,   não   induzir   o   vômito.   Ingerir   bastante   água.   Consulte   um  
médico  imediatamente,  levando  a  embalagem  ou  rótulo  do  produto.

LEIA  ATENTAMENTE  O  RÓTULO  ANTES  DE  USAR.

CONSERVE  FORA  DO  ALCANCE  DE  CRIANÇAS  E  ANIMAIS  
Restrições  de  uso:  Não  misturar  com  outros  produtos.  Incompatível  com  ácidos  fortes.      

LIMPA E DESINFETA
Sem  fragrância  

H o s p i t a i s ,  
C o n s u l t ó r i o s ,
Ambu la tó r ios ,    
Clínicas  Médicas  
e  Odontológicas.  

ÁREAS  DE  USO:  

formato  27,1  x  10,84cm

Limpador  e  Desinfetante  Hospitalar


