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1) Características físicas e químicas 

Aspecto – Líquido transparente 

Odor       - Característico 

 

2) Especificações do produto 

pH do produto puro                                         9,0 – 10,50 

Densidade (g/mL 20°C)                                  0,980 – 1,025 

 

3) Composição 

 

Alquilamina 0.3%. isotridecanol etoxilado, controle de pH e água.   

 

4) Campo de aplicação 

Arpo Surf Premium frasco 1L 

 

Desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos. Indicado para todos os tipos 

de superfícies. 

 

Sobre o produto: O ARPO®SURF PREMIUM é um desinfetante hospitalar pronto uso, 

de última geração com amplo espectro antimicrobiano, livre de álcool. livre de 

quaternários de amônio e Componentes Orgânicos Voláteis (VOCs}. Sem fragrância e 

corante, indicado para limpeza e desinfecção simultânea de superfícies fixas e artigos 

não críticos. Sua rápida ação e amplo espectro o tornam especialmente indicado para 

superfícies mais contaminadas e que oferecem maior risco ao paciente e aos 

profissionais. Fácil manipulação e aplicação; - Ampla compatibilidade com vários tipos 

de materiais que compõem superfícies, móveis e equipamentos hospitalares, 

odontológicos e outros.  

 

Modo de uso: Solução pronta para uso. Aplique a espuma detergente desinfetante de 

ARPO®SURF PREMIUM na superfície a ser tratada ou use preferencialmente um 

pano não tecido. Espalhe bem o produto deixando-o agir por pelo menos 5 minutos. 

Enxaguar, se necessário. Pode ser usado em incubadoras, monitores, transdutores, 
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bombas de infusão, cabos e outros equipamentos. Limpe e desinfete frequentemente 

conforme a necessidade ou consulte os protocolos existentes. Mantenha o recipiente 

bem fechado. Para desinfecção de artigos não críticos friccionar os artigos com 

ARPO®SURF PREMIUM deixando-os umedecidos por pelo menos 5 minutos. 

Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível. Restrições de uso: Não 

misturar com outros produtos. Incompatível com aldeídos.  

 

Conservação: Manter na embalagem original em lugar fresco e protegido da luz solar 

direta. 

 

Áreas de uso:  

Hospitais, Consultórios, Ambulatórios, Clínicas Médicas e  

Odontológicas.  

 

Restrições de uso:  

Não misturar com outros produtos. Incompatível com  

aldeídos.  

Importador / Fabricante Nacional 

Profilática Produtos Odonto 

Médico Hospitalares Ltda 

Rua José Cheinfert, 315 - Barigui 

CEP 83707-690 - Araucária/PR 

CNPJ 03.022.656/0001-01 

Tel/Fax.: (41) 3345-7500 

sac@profilatica.com.br 

Aut. Func./M.S. 3.02.430-3v 

 

Validade: 24 meses  

após a data de fabricação 

 

Centro de informações toxicológicas 0800 410148 
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5) Riscos 

 

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: CONSERVE FORA DO 

ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Não utilizar para 

desinfecção de alimentos. Manter o produto em sua embalagem original Não reutilizar 

as embalagens. Em caso de contato com os olhos e a pele, lavar com água em 

abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir, consulte um médico, levando 

a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental não induzir ao 

vômito. Consulte um médico imediatamente levando a embalagem ou o rótulo do 

produto. 

 

6) Precauções 

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Evite o contato 

prolongado com a pele. Depois de utilizar o produto, lave e seque as mãos. Em caso 

de contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em 

caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de 

intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. 

 

7) Armazenagem 

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças. Manter o produto em 

embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz solar direta. 

 

8) Prazo de validade 

2 anos 


