MODO DE USAR

reposição dos instrumentos. Recomenda-se o uso rotineiro,
principalmente em zonas em que a água contenha altos teores
de minerais (água salobra). O uso regular de Premix®
Concentrado reduz os altos custos de reparação dos
instrumentos, estendendo sua vida útil.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO.
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Contém 4L
Premix® Concentrado é uma emulsão lubrificante inibidora de
corrosão, levemente alcalina destinada a prevenção de
ferrugem, manchas e enrijecimento do instrumental cirúrgico.
É um produto não oleoso, não pegajoso e sem silicone.
Premix® Concentrado reduz o custo com a reparação e a
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Finalizador de Uso Profissional
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO
ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Uso Manual:
- Diluir 8mL de Premix concentrado para cada Litro de água;
- Mergulhe os instrumentos previamente limpos na solução, ou banhe-os
completamente com o spray;
- Movimente as articulações para melhor penetração;
- Remova os instrumentos do banho e deixe escorrer por 30 segundos ;
- Envelope os instrumentos já escorridos e esterilize;
- Usar o produto na diluição correta.
Equipamentos Automáticos:
- Coloque Premix concentrado diretamente no compartimento destinado
aos produtos de limpeza;
- Diluir 2mL de Premix concentrado para cada Litro de água;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento.
NÃO ENXAGUE.
ATENÇÃO: Utilizado na diluição correta o produto não deixa resíduos
nem aspecto gorduroso nos artigos.
PRECAUÇÃO:
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele.
PRIMEIROS SOCORROS:
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se
ingerido, consultar de imediato o centro de intoxicações ou Serviço de Saúde
mais próximo.
- Evitar o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave
e seque as mãos.
- Não misturar com outros produtos. Mantenha o produto em sua embalagem
original, não reutilize as embalagens vazias.
Composição: Emulsificante não-iônico nonilfenoletoxilado, Óleo mineral e Água.
Cuidados de Conservação: Estocar o produto em local seco e fresco.
Lote n°
Data de Fabricação:
Validade: 36 meses, a partir
da data de fabricação.
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CIT (Centro de Informações Toxicológicas)
Fone: 0800 721 3000 ou (51) 2139.9200

