
 

 

 
 

PRODUTO: Germi Rio Pronto Uso – Solução à Base de Mistura de Quaternários 
de Amônio, Cloreto de didecildimetilamônio e cloridrato de polihexametileno 
Biguanida (PHMB). 
 
DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. 
LIMPA E DESINFETA. 
 
ÁLCOOL FREE. 
SEM CORANTE. 
SEM PERFUME.  
 
CLASSE: SANEANTES. 
 
AÇÃO: O Germi Rio é um desinfetante de nível intermediário, sua fórmula exclusiva limpa 
e desinfeta em um mesmo processo, composta por uma mistura de moléculas de 
quaternários de amônio com biguanida, pronto para o uso, que garantem eficácia sobre as 
superfícies fixas, artigos não críticos e artigos de inaloterapia e assistência respiratória. 
Ideal para uso em hospitais, principalmente nas áreas críticas com maior chance de risco 
de contrair infecção hospitalar, casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, 
clínicas e postos de saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes, mobílias, artigos não 
críticos. Sua aplicação segura pode ser em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, 
inox, metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC, vinil, látex, 
monitores, telas de LCD, bombas de infusão, incubadoras, transdutores, etc.  
 
MODO DE USAR:  
Espuma: Gire o bico pulverizador até a posição on e pressione o gatilho até a formação 
de espuma necessária. Spray: gire o bico pulverizador até a posição on, na sequência 
abra o dispositivo que se encontra na ponta do bico, depois pressione o gatilho até a 
formação de spray. Para superfícies fixas: nunca aplicar o produto diretamente nas 



 

 

superfícies dos eletroeletrônicos, sempre aplicar primeiro no pano ou mop e depois aplicar 
na superfície a ser limpa e desinfetada sem necessidade de enxágue. Aplicar o produto 
com ajuda de um pano ou mop, deixando agir por 2 minutos sem necessidade de 
enxágue. Para artigos não críticos: que tenham contato direto com a pele íntegra do 
paciente, passar a solução e deixar secar naturalmente (ex.: estetoscópio, termômetro, 
esfigmomanômetro, etc).  
 
1L e 5L = Para superfícies fixas: Nunca aplicar o produto diretamente nas superfícies 
dos eletroeletrônicos, sempre aplicar primeiro no pano ou mop e depois aplicar na 
superfície a ser limpa e desinfetada sem necessidade de enxágue. Aplicar o produto com a 
ajuda de um pano ou mop, deixando agir por 1 minuto sem necessidade de enxágue. 
Para artigos não críticos: Que tenham contato direto com a pele íntegra do paciente, 
lavar o material, secar e imergi-los na solução deixando em contato por 5 minutos. Após o 
uso do produto os artigos deverão ser enxaguados e secos antes do uso. Utilizá-los o mais 
breve possível (ex.: estetoscópio, termômetro, esfigmomanômetro, etc). Para artigos de 
Inaloterapia e Assistência respiratória: Deve-se lavar enxaguar e secar os artigos. 
Imergi-los no produto na forma pura no tempo de contato de 30 minutos. Enxaguar e 
secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.   
 
PRECAUÇÕES: Manter o frasco protegido do sol e do calor. Usar equipamentos de 
proteção individual adequados tais como: luvas, máscaras, óculos de proteção e avental. 
Conservar em local fresco. Proteger da luz. NÃO INGERIR. CONSERVE O PRODUTO 
FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Usar luvas para sua 
aplicação. Não misturar com outros produtos. Manter em sua embalagem original. Não 
reutilizar a embalagem vazia. Lave os objetos ou utensílios usados, como medida antes de 
reutilizá-los.  
 
PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos e pele, lavar imediatamente 
as partes atingidas com água corrente em abundância durante 15 minutos e procure 
socorro médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de ingestão 
acidental, não provocar vômito e procurar a Central de Intoxicação ou Serviço de 
Saúde mais próximo levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de inalação ou 
aspiração, remova o paciente para local arejado e chame socorro médico. Não dê nada via 
oral a uma pessoa inconsciente. 
 
POSSUI EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Escherichia coli, Tricophyton mentagrophytes, 
Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium bovis e H1N1/Influenza.   
 
APRESENTAÇÕES:  
Linha Farma – Não Aplicável. 
Linha Hospitalar – 500mL Spray/Espuma, 750mL Spray/Espuma, 1000mL Spray/Espuma, 
1,0L e 5,0Litros Galão. 
 
REGISTRO: 
SANEANTE REGISTRADO M.S. Nº 3.1329.0357. 



 

 

AFE N° 3.01.329-1. 
 
COMPOSIÇÃO: Mistura de Tensoativos Catiônicos, Cloreto de Didecildimetilamônio, 
Cloridrato de Polihexametileno Biguanida (PHMB), Conservante, Aditivo e Água. Princípio 
Ativo: Mistura de Tensoativos Catiônicos 0,55%p/p, Cloridrato de Polihexametileno 
Biguanida (PHMB) – 0,1% p/p. 
 
CONSERVAÇÃO: Conservar em local fresco. Proteger da luz. 
 
PRAZO DE VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação. 
 

Responsável Técnico: José Antônio de Oliveira. 
CRQ: 04407179 – IV Região - SP  


