
Toalhitas com ácido peracético com ação esporicida 
para a desinfeção de dispositivos médicos e todos
os tipos de superfícies.

Informação do Produto     Desinfeção de Superfícies

Vantagens:
Eficaz contra esporos em apenas 15 minutos
Pode ser utilizado até 28 dias após a abertura
Pronto a usar – não é necessária ativação 
Adequado para sondas TOE*

Áreas de aplicação
mikrozid® PAA toalhitas são as toalhitas de desinfeção ideais para 
áreas com um risco particularmente elevado de transmissão de 
patogéneos devido ao seu largo espectro de eficácia e a rapidez
com que têm efeito. Exemplos são: quartos de isolamento, salas 
de operação, unidades de cuidados intensivos e o lado não-estéril
dos departamentos CSSD/endoscopia ou neonatologia. São apro-  
priadas para desinfeção de dispositivos médicos[ 0297] e todos 
os tipos de superfícies.  As áreas principais de uso são superfícies 
próximas dos doentes e superfícies com contacto de mãos e pele  
frequente.

Devido à eficácia e compatibilidade com os materiais, mikrozid® 
PAA toalhitas são adequadas para o reprocessamento de dispo- 
sitivos médicos sem canal:

Por exemplo: - sondas TOE 

  - Nasofaringoscópio (ENT)

  - Sondas de ultrassom*

O espectro de atividade esporicida das mikrozid® PAA toalhitas 
significa que elas podem desempenhar um papel central em 
quebrar cadeias de infeção e na profilaxia contra agentes 
infeciosos como Clostridium difficile.

Instruções de Utilização
É recomendado utilizar luvas (ex: de borracha nitrílica). 

Limpe completamente as superfícies com a toalhita impregnada, 
assegure um completo humedecimento e deixe fazer efeito.  
Certifique-se que toda a sujidade visível é removida antes da 
desinfeção e que a tampa está firmemente fechada após utilização.

Eficácia Microbiológica
mikrozid® PAA toalhitas é eficaz contra:

• Bactérias • fungos • vírus (ex: HIV, HBV, Noro) • TB • Esporos

 Lançado pelo fabricante para:
• Sondas Philips TOE *

• Endoscópios Karl Storz 

• Máquinas de ultrassom Philips*

Tempos de Contacto

Eficácia Tempos de Contacto

Bactericida (EN 13727) 30 seg.

Fungicida (EN 13624) 2 min.

Virucida (prEN 14476))  15 min.

Esporicida (EN 13704) 15 min.

Tb (EN 14348) 15 min.

mikrozid ® PAA wipes

   * Estes lançamentos são restritos a famílias de produtos específicas. 

      Informação detalhada está disponível através do Serviço ao Cliente da Schülke



Informação do Produto 
Composição:

Uma embalagem contém 50 toalhitas esporicidas prontas a usar.

100 g de solução agente contém: 0,07 % ácido peracético;
outros ingredientes: peróxido de hidrogénio, ácido acético 

Propriedas Físico-Químicas:

Aparência:
Densidade (20 °C):
pH:

incolor
aprox. 1.02 g/cm

3

aprox. 2.2 

Rótulo de acordo com as diretivas da CE
Xi: Irritante. 
R36/38: Irritante para os olhos e pele. 
S2: Manter fora do alcance das crianças.
S25: Evitar contato com os olhos. 
S28: Após contato com a pele, lavar de imediato

com muita água

Recomendações de segurança
Utilize os desinfetantes de forma segura. Leia sempre o rótulo 
e informação do produto antes de utilizar.

É recomendado o uso de luvas (ex: de borracha nitrílica). Mantenha 
o recipiente corretamente fechado. Armazene a temperatura am- 
biente e fora do alcance da luz solar. O alcance da limpeza depende
da temperatura ambiente e da estrutura da superfície a ser desin-
fetada (máx. 5.7 m² em desinfeção de superfícies). Não utilize num
metal não ferroso e não misture com nenhum detergente. Mais 
informações disponíveis sob pedido.

Embalagem

Capacidade Unidades  Referência

mikrozid® PAA toalhitas 
50 toalhitas/ embalagem 10 embalagens 128 101

Acessórios

 Referência

Suporte de parede embalagem jumbo 134 421

Informação Ambiental
A Schülke, líder no controlo de infeção desde 1889 pesquisa, 
desenvolve e fabrica produtos inovadores, seguros e amigos do
ambiente, com avançados processos de produção, a preços 
competitivos, sempre com os mais elevados padrões de qualidade.

Opiniões profissionais e mais informações
Por favor visite o nosso site para uma visão geral de toda a literatura
e relatórios sobre este produto: www.schuelke.pt

Para mais informações:
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Schülke & Mayr GmbH
Uma companhia do
Grupo Air Liquide

Informações: Schülke Portugal

Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Schülke & Mayr está certificada com o DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 e DIN 
EN ISO 13485 (Reg.-Nº 004567-MP23 e validou o sistema ambiental de acordo 
com o Eco Audit


