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CONSERVE FORA DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato 
com os olhos e contato com a pele. Em caso de 
contato com os olhos, lavar com água em abun-
dância. Em caso de ingestão, não provoque 
vômito e consulte imediatamente o Centro de 
Intoxicações  (Tel.: 0800 771 3733) ou o médico, 
levando o rótulo do produto. Não reutilizar a 
embalagem para outros fins.

Cor.............................................................incolor
Odor.........................................................inodoro
Densidade a 20/4 C (g/cm3 )...............0,99 a 1,02
pH do produto puro..................................7,0 a 8,0

Opticlean® Viscosidade a 25 C (cSt).......................300 a 400

Opticlean  é um detergente neutro especialmen-
Dodecilbenzeno sulfonato de sódio, lauriléter te desenvolvido para limpeza de artigos, utensíli-
sulfato de sódio, amida de coco, sulfato de mag-os e demais superfícies laváveis em hospitais e 
nésio, trietanolamina, corante, isotiazolinonas e outros estabelecimentos de auxílio à saúde. 
água.Possui mistura de tensoativos especialmente 

formulada para remover com mais facilidade as 
sujeiras de origens lipídicas e proteicas, normal-

Caixa com 4 bombonas de 5 litros.mente encontradas nos ambientes hospitalares.
Caixa com 12 frascos de 1 litro.

Ideal para limpeza ou pré-limpeza de instrumental 
Notificação: 25351.174079/2017-10cirúrgico e artigos médicos de forma geral, móve-

is, utensílios e demais itens laváveis encontrados 
nos hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios 
e outros locais onde se presta o auxílio à saúde.  
Pode ser usado com segurança em inox, PVC, 
acrílico, polietileno, vidro, porcelana e outras 
superfícies laváveis.

Opticlean  pode ser aplicado diretamente sobre a 
superfície, com o auxílio de uma esponja ou fibra 
não abrasiva. Deixar agir por alguns minutos e, se 
necessário, esfregar. Enxaguar com água corren-
te. Quando possível, deixar os artigos e utensílios 
imersos por alguns minutos na solução do produ-
to diluído em água, na proporção de 1:50, enxa-
guando, em seguida.
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