
Desinfeção rápida de superfícies 
de dispositivos médicos não submersíveis.

Instrunet 
Inibsa Spray

Agradável perfume a limão.
Desinfeção rápida de superfícies 
de material médico resistentes ao álcool
(por exemplo, a cadeira do dentista).

Simple. Smart. Solutions.

Protegemos a sua clinica
Biossegurança

0459



A atividade antimicrobiana do produto está no dossier científico, disponível mediante solicitação.
*=condições de limpeza.
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Bactericida*

Eficácia Tempo de contactoNormas

30 segundos

5 minutos

30 segundos

EN 13697*, EN 13727*

EN 14348*

EN 13697*, EN 13624*

EN 14348*

EN 14476*, EN 16777*

EN 14476*, EN 16777*

Micobactericida*

Levuricida*

1

2

3

30 segundosTuberculicida*

Activo em virus encapsulados*

Virucida de espectro limitado

30 segundos

5 minutos 
(Adenovirus em 30 segundos

Norovirus (MNV) em 5 minutos)

Indicações e características
Rápido e eficaz. Amplo espectro de eficácia, sem aldeídos.

Modo de uso
Antes de utilizar, verificar se a zona a tratar e está limpa é compatível com o uso de álcool.

Pulverizar as zonas que deseja desinfetar até que estejam totalmente húmidas aplicando a quantidade 
necessária (+/- 40ml/m2).

Respeitar o tempo de contacto indicado para a actividade antimicrobiana desejada.

Só é necessário enxaguar caso a zona a tratar tenha estado em contacto com a pele ou mucosas.

Composição
Etanol (Nº CAS 64-17-5): 550 mg/g, propionato de N,N-didecil-N-metil-poli(oxetil)amonio (Nº CAS 94667-33-1): 
1,1 mg/g, perfume. 

Precauções de utilização
PERIGO. Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Causa grave irritação ocular. Manter afastado do calor, 
superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Usar um equipamento de 
protecção para os olhos/rosto. Eliminar o produto e o seu recipiente cumprindo todas as precauções de uso. 
Importante. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão acidental, consultar o 
Centro Antivenenos, tel. 800 250 250. Uso reservado aos profissionais. Dispositivo médico. Fabricado em 
França.

Propriedades microbiológicas

Distribuido por: 
Laboratórios Inibsa, S.A. Sintra Business Park, Edifício 1 2º I - 2710 - 089 Sintra (Portugal). T +351 219 112 730   F +351 219 112 023

ANIOS. 1, rue de l’Espoir- 59260 Lezennes. T +33 320 67 67 67   F +33 320 67 67 68
Contacte-nos: 808 500 028    www.inibsa.pt    ccinibsa@inibsa.com                                                                                  Siga-nos em:


