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1) Composição 

Viscose 50%, poliéster 50%. 

 

2) Especificações do produto 

Lenço seco para aplicação a seco ou umedecido com produto de limpeza ou 

desinfecção.  

100 lenços descartáveis de 15 x 30cm 

 

3) Campo de aplicação 

Lenço seco para aplicação a seco ou umedecido com produto de limpeza ou 

desinfecção. 

- PREPARO PARA MOLHAMENTO DOS LENÇOS SECOS, UTILIZANDO  O 
FRASCO  APLICADOR (BORRIFADOR) 
  
1. Calce luvas (EPIs). 2. Rompa, ou corte com uma tesoura, a parte  superior 
do saco  plástico que envolve os lenços secos (WIPES) do refil. 3. Insira o 
rolo, com os lenços  ainda no saco, dentro do baldinho. 4. A partir do centro do 
rolo, puxe uma ponta  do lenço e introduza no orifício de  saída da tampa e 
retire o lenço seco (WIPE) de dentro do baldinho. 5. Com uma das mãos, segure o 
lenço a uma distância aproximada de 10 cm do frasco aplicador (borrifador) e 
acione o gatilho do  frasco  para umedecimento do lenço (WIPE). 6. Uma vez 
umedecido,  aplique o mesmo friccionando-o sobre a superfície a ser limpa e 
desinfetada. 7. Ao término do processo,  descartar o lenço utilizado e, se 
necessário, dependendo da extensão da superfície, repetir o procedimento com 
um novo lenço umedecido. 
 
 
PREPARO PARA MOLHAMENTO DOS LENÇOS SECOS, USO E TROCA  DO 
REFIL 
 
1. Calce luvas (EPIs). 2. Rompa, ou corte com uma tesoura, a parte superior do 
saco plástico que envolve os lenços secos (WIPES) do refil, permitindo que o rolo 
de lenços ainda permaneça dentro do saco plástico.  3. Insira o saco plástico, com 
os lenços ainda no saco, dentro do baldinho e dobre a extremidade aberta, que 
sobra do saco plástico, sobre as bordas do baldinho. 4. Com a tampa do baldinho 
ainda aberta, adicione 2 litros de desinfetante (SURFIC ou ARPOSAFE MULTI) 
dentro do saco plástico, para molhamento dos lenços. 5. Feche a tampa do 
baldinho sobre as bordas do saco plástico, que deverá ficar para fora até a nova 
troca de refil. 6. Preencha uma etiqueta com os dados do produto, data do 
preparo, validade da solução preparada e responsável pelo preparo, e cole a 
etiqueta no corpo do frasco. Validade: Os panos umedecidos podem ser usados 
até o final da validade do produto preparado para uso. Descarte: Ao término do 
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uso, após o último lenço, abra a tampa e remova o saco plástico vazio e descarte-
o no lixo. O baldinho estará seco, limpo e pronto para receber o novo refil. Se 
achar necessário, limpar internamente o baldinho dispensador com um lenço 
umedecido pelo próprio produto, secar e colocar um novo refil do PROFISEPT 
DRY WIPE. 
 

4) Riscos 

Descartar em lixo comum ou hospitalar, de acordo com o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Solídos (PGRS). 

 

5) Precauções 

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  

Não aplicar na região dos olhos e boca.  

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA HIGIENE PESSOAL 

 

6) Armazenagem 

 Conservar em temperatura ambiente, protegido da luz. 

 

7) Prazo de validade 

Os panos umedecidos podem ser utilizados até o final da validade do produto 

preparado para uso. 


