DESINFETANTE

BAC
plus

O Desinfetante BAC PLUS é o que há de mais moderno e eficiente em termos de
desinfecção hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Foi desenvolvido buscando
atender às demandas mais recentes do mercado de higiene, limpeza e desinfecção profissional
trazendo a mais alta concentração em ativos para um produto de sua categoria.
Associando princípios ativos de última geração e de moderna tecnologia, Desinfetante BAC PLUS
traz, aliada à sua alta performance em desinfecção, segurança ao usuário e ao meio ambiente,
facilidade de aplicação e altas diluições com custo atrativo, tornando-se o produto ideal para os
mais diversos estabelecimentos de assistência e promoção à saúde.
Seu amplo espectro de ação, incluindo eficácia comprovada contra bactérias multirresistentes, faz
do Desinfetante BAC PLUS fundamental para a manutenção de altos níveis de padrões de higiene
e limpeza, preocupação constante dos centros de controle de infecção hospitalar (CCIH) para com
ambientes de alto risco de contaminação como hospitais e salas limpas.
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LAUDOS
Atividade comprovada
frente aos microrganismos:
Principais características:
Princípios ativos com ampla espectro de rápida ação frente a
bactérias gram positivas e negativas, fungos, leveduras e vírus mantendo
os microorganismos patogênicos sob controle e evitando o aparecimento
de infecções.
Eficácia comprovada contra bactérias multirresistentes e
esporos.
Eficácia de desinfecção comprovada superior a 95%.
Eficaz mesmo na presença de resídos orgânicos como urina,
fezes, sangue, etc.
Fundamental para manutenção de altos níveis de padrões de
higiêne e limpeza.
Apresenta baixíssimo ordor nas diluições. Não corrosivo É ainda
altamente estável, não volátil e possui baixíssimo toxicidade, sendo desta
forma muito seguro.
Fácil manuseio sendo fácil sua utilização por simples diluição.
Facilidade de estocagem e alta estabilidade por longos períodos
mesmo com incidência de luz e calor.
Estável mesmo após diluição (vide laudo de estabilidade).

Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella pneumoniae
carbapenemase
Staphylococcus MRSA
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Salmonella choleraesuis
Aspergillus niger
Acinetobacter baumannii
Bacillus subtilis (esporicida)
Clostridium sporogenes
(esporicida)

Versatilidade no ato da aplicação sendo compatível com todo tipo
de superfícies incluindo materiais plásticos, borrachas, metais, dentre outros.

Enterococcus faecium VRE

Alta solubilidade em água com alíssimas diluições e rendimentos
(até 1:500) o que proporciona uma imbatível relação “custo em uso” e
comprovada economia.

Clostridium difficile

Princípios Ativos:
Desinfetante BAC PLUS trás em sua formula inovadora dois
mais seguros e eficientes princípios ativos do mercado, o quaternário de amônio
de quinta geração associado à PHMB - Polihexametileno Biguanida. Esses
principais ativos agem sinergicamente ampliando o espectro de ação
antimicrobiano do produto estando em total conformidade com as legislações
brasileiras MS/ANVISA (Lei Nº 6360/1976, RDC 47/2013, RDC 40/2008).
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Estabilidade comprovada
Produto Puro: 24 meses
Solução de uso até
1:500: 30 dias
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