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Químicos para la limpieza de productos para la salud.

Ultraconcentrados. 

Linha de detergentes premium, formulada para oferecer 
alto desempenho na limpeza automatizada, com mínima 
formação de espuma, mesmo em temperaturas mais altas.

Outra característica importante é a eficiência na remoção de 
resíduos de outros detergentes e lubrificantes utilizados em 
ciclos anteriores.

Excelente desempenho independente da qualidade da água. 

HP - Enzimático (1)

Detergente enzimático utilizado para remoção de suji-
dade de produto para saúde, incluindo instrumental ci-
rúrgico e endoscópios rígidos e flexíveis.

Alto desempenho em limpeza automatizada, 
principalmente em sujidade orgânica.

Oferece excelente proteção contra corrosão. 

Có
di

go

Co
nt

eú
do

HP - Neutro (2)

Fornece excepcional limpeza de sangue e das mais de-
safiantes sujidades gordurosas.

Os agentes quelantes e isolantes protegem o instru-
mental, inibem a corrosão e melhoram a efetividade da 
limpeza, independentemente da qualidade da água.

Có
di

go 1C15T4

Co
nt

eú
do 5 Litros

1C15T6 10 Litros

HP - Alcalino (3)

Detergente alcalino utilizado na remo-
ção de sujidade orgânica e inorgânica 
de produtos para saúde.

Performance de limpeza semelhante aos 
detergentes altamente alcalinos. Elimina 
a necessidade de enxágues extras ou 
neutralizantes. 

Seu uso diminui o risco de corrosão e 
aumenta a proteção dos instrumentais.

Alcalino seguro compatível com plástico, 
aço inoxidável, metais, incluindo o alumí-
nio anodizado. 

Excelente poder na remoção de man-
chas.

Có
di

go 1C17T4

Co
nt

eú
do 5 Litros

1C17T6 10 Litros

Prolystica® Ultraconcentrado HP

HP - Enzimático 

HP - Neutro 

HP - Alcalino 
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Químicos para la limpieza de productos para la salud.

Ultraconcentrados. 

Linha de detergentes premium, formulada para oferecer 
alto desempenho na limpeza automatizada, com mínima 
formação de espuma, mesmo em temperaturas mais altas.

Outra característica importante é a eficiência na remoção de 
resíduos de outros detergentes e lubrificantes utilizados em 
ciclos anteriores.

Excelente desempenho independente da qualidade da água. 

HP - Enzimático
(1)

Detergente enzimático utilizado para remoção de suji-
dade de produto para saúde, incluindo instrumental ci-
rúrgico e endoscópios rígidos e flexíveis.

Alto desempenho em limpeza automatizada, 
principalmente em sujidade orgânica.

Oferece excelente proteção contra corrosão. 

Código

Conteúdo

HP - Neutro
(2)

Fornece excepcional limpeza de sangue e das mais de-
safiantes sujidades gordurosas.

Os agentes quelantes e isolantes protegem o instru-
mental, inibem a corrosão e melhoram a efetividade da 
limpeza, independentemente da qualidade da água.

Código 1C15T4

Conteúdo
5 Litros

1C15T6 10 Litros

HP - Alcalino
(3)

Detergente alcalino utilizado na remo-
ção de sujidade orgânica e inorgânica 
de produtos para saúde.

Performance de limpeza semelhante aos 
detergentes altamente alcalinos. Elimina 
a necessidade de enxágues extras ou 
neutralizantes. 

Seu uso diminui o risco de corrosão e 
aumenta a proteção dos instrumentais.

Alcalino seguro compatível com plástico, 
aço inoxidável, metais, incluindo o alumí-
nio anodizado. 

Excelente poder na remoção de man-
chas.
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Químicos para la limpieza de productos para la salud.

Ultraconcentrados. 

Linha de detergentes premium, formulada para oferecer 
alto desempenho na limpeza automatizada, com mínima 
formação de espuma, mesmo em temperaturas mais altas.

Outra característica importante é a eficiência na remoção de 
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rúrgico e endoscópios rígidos e flexíveis.

Alto desempenho em limpeza automatizada, 
principalmente em sujidade orgânica.
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Os agentes quelantes e isolantes protegem o instru-
mental, inibem a corrosão e melhoram a efetividade da 
limpeza, independentemente da qualidade da água.
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di
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Co
nt
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HP - Alcalino (3)

Detergente alcalino utilizado na remo-
ção de sujidade orgânica e inorgânica 
de produtos para saúde.

Performance de limpeza semelhante aos 
detergentes altamente alcalinos. Elimina 
a necessidade de enxágues extras ou 
neutralizantes. 

Seu uso diminui o risco de corrosão e 
aumenta a proteção dos instrumentais.

Alcalino seguro compatível com plástico, 
aço inoxidável, metais, incluindo o alumí-
nio anodizado. 

Excelente poder na remoção de man-
chas.
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Enzimático (4)

Detergente enzimático, utilizado na fase de 
pré-limpeza para retirar todo tipo de resíduo 
proteico.

Suas duas enzimas de última geração eliminam 
rapidamente os resíduos, dissolvendo-os e pos-
sibilitando sua total retirada na fase de enxágue.

Có
di

go 1C03T4WR

Co
nt

eú
do 5 Litros

1C03T6WR 10 Litros

Alcalino (6)

Detergente alcalino utilizado na remoção de su-
jidade orgânica e inorgânica de produtos para 
saúde.

Performance de limpeza semelhante aos deter-
gentes altamente alcalinos. Elimina a necessida-
de de enxágues extras ou neutralizantes. 

Contém em sua formulação agentes quelantes e 
surfactantes, o que diminui o risco de corrosão e 
aumenta a proteção dos instrumentais.

Alcalino seguro compatível com plástico, aço ino-
xidável, metais, incluindo o alumínio anodizado.

Có
di

go 1C12T4WR

Co
nt

eú
do 5 Litros

1C12T6WR 10 Litros

Neutro (5)

Detergente neutro utilizado na remoção de su-
jidade orgânica e inorgânica de produtos para 
saúde, eficiente poder de limpeza.

Contém em sua formulação agentes quelantes 
e surfactantes, o que dimiminui o risco de cor-
rosão e aumenta a proteção aos instrumentais.

Compatível com aço inoxidável e metais, incluin-
do o alumínio.

Có
di

go 1C07T4WR

Co
nt

eú
do 5 Litros

1C07T6WR 10 Litros

Lubricante(7)

Facilita o funcionamento dos instrumentais e aju-
da a estender sua vida útil.

Fórmula livre de silicone, o que não comprome-
te posterior esterilização em vapor ou óxido de 
etileno.

Não irrita pele ou olhos.

Có
di

go 1C05T4WR

Co
nt

eú
do 5 Litros

1C05T6WR 10 Litros

Linha de detergentes 10 vezes mais concentrados, formulados 
quimicamente com agentes quelantes, surfactantes e 
sequestrantes de última geração.

Protegem o instrumental, inibem corrosão e previnem o 
depósito de minerais e metais da água nos instrumentais.

Ótimo desempenho a partir de 0,2 ml/litro.

Prolystica® Ultraconcentrado UC

UC- Enzimático 

UC - Neutro 

UC - Alcalino 

UC - Lubricante 
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1C16T4 5 Litros

10 Litros1C16T6

Línea de detergentes premium, con fórmula para ofrecer 
alto desempeño en la limpieza automatizada, con mínima 
formación de espuma, aún en temperaturas más altas. Otra 
característica importante es la eficiencia en la eliminación 
de residuos de otros detergentes y lubricantes utilizados en 
ciclos anteriores. Excelente desempeño independiente de la 
calidad de agua.

Detergente enzimático utilizado para la eliminación de la 
suciedad del producto para la salud, incluyendo instrumental 
quirúrgico y endoscopios rígidos y flexibles.  Alto desempeño 
en limpieza automatizada, principalmente en suciedad 
orgánica.  

Ofrece excelente protección contra la corrosión. 

Detergente alcalino utilizado en la 
eliminación de suciedad orgánica e 
inorgánica de productos para la salud. 

Desempeño de limpieza similar a los 
detergentes altamente alcalinos. 

Elimina la necesidad de enjuagues extras o 
neutralizantes.  Su uso disminuye el riesgo 
de corrosión y aumenta la protección de los 
instrumentales. Alcalino seguro compatible 
con plástico, acero inoxidable, metales, 
incluyendo el acero anodizado.

Excelente poder de eliminación de 
manchas.

Detergente enzimático, utilizado en la fase de 
prelimpieza para retirar todo tipo de residuo 
proteico. Sus dos enzimas de última generación 
eliminan rápidamente los residuos, disolviéndolos y 
posibilitando su total retirada en la fase de enjuague. 

Su uso disminuye el riesgo de corrosión y aumenta 
la protección de los instrumentales.

Línea de detergentes 10 veces más concentrados, con fórmula 
química con agentes quelantes, surfactantes y secuestrantes de 
última generación. 

Protegen el instrumental, inhiben la corrosión y previenen el 
depósito de minerales y metales del agua en los instrumentales.

Excelente desempeño a partir de 0,2 ml/litro.

Detergente neutro utilizado en la eliminación de 
suciedad orgánica e inorgánica de productos para 
la salud, eficiente poder de limpieza. 

Contiene en su fórmula agentes quelantes y 
surfactantes, lo que disminuye el riesgo de corrosión 
y aumenta la protección a los instrumentales. 

Compatible con acero inoxidable y metales, 
incluyendo el aluminio.

Facilita el funcionamiento de los instrumentales y 
ayuda a prolongar su vida útil. 

Fórmula libre de silicona, lo que no compromete la 
posterior esterilización en vapor u óxido de etileno. 

No irrita la piel o los ojos.

Detergente alcalino utilizado en la eliminación de 
suciedad orgánica e inorgánica de productos para 
la salud.

Desempeño de limpieza similar a los detergentes 
altamente alcalinos. Elimina la necesidad de 
enjuagues extras o neutralizantes. 

Contiene en su fórmula agentes quelantes y 
surfactantes, lo que disminuye el riesgo de corrosión 
y aumenta la protección de los instrumentales.

Alcalino, seguro, compatible con plástico, acero 
inoxidable, metales, incluyendo el aluminio 
anodizado.  

Provee excepcional limpieza de sangre y de las más 
desafiantes suciedades de grasa.
Los agentes quelantes y aislantes protegen el instrumental, 
inhiben la corrosión y mejoran la efectividad de la limpieza, 
independientemente de la calidad del agua.
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Enzimático (8)

Detergente enzimático 2 vezes 
mais concentrado.

Devido à sua formulação, man-
tém a película protetora do 
instrumental, independente da 
qualidade da água. 

Có
di

go 1C33T4PE

Co
nt

eú
do 5 Litros

1C33T6PE 10 Litros

Alcalino (10)

Detergente alcalino 2 vezes 
mais concentrado, alcalino e 
seguro.

Elimina a necessidade de enxá-
gues extras ou neutralizantes.

Neutro (9)

Detergente neutro, 2 vezes 
mais concentrado, eficiente em 
remoção de sujidade orgânica 
e inorgânica.

Có
di

go 1C32T4PE

Co
nt

eú
do 5 Litros

1C32T6PE 10 Litros

Linha de detergentes 2 vezes mais concentrados 
que os detergentes tradicionais, oferece fórmula 
fácil de enxaguar que proporciona limpeza eficaz e 
proteção ao instrumental.

Disponível para limpeza manual e automatizada.

Possui 3 características em um único produto: desincrustante, 
agente passivador e neutralizador de resíduos alcalinos.

Desincrustante a base de ácido, eficaz na remoção de depósitos 
de minerais provenientes da água em instrumentais e na câmara 
da lavadora termodesinfetadora.

Restaura e mantém a integridade da camada passivadora de su-
perfícies de aço inoxidável.

Neutralizador efetivo dos efeitos de produtos altamente alcalinos. 

Có
di

go 1C45AW

Co
nt

eú
do 4 Litros

1C45T6WR 10 Litros

Prolystica® Restore (11)
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Enzimático (8)

Detergente enzimático 2 vezes 
mais concentrado.

Devido à sua formulação, man-
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EssentialsTM Concentrado

Enzimático 

Neutro 

Linha de detergentes concentrados utilizados 
em limpeza manual e automatizada, formulação 
2 vezes mais concentrada. Excelente poder de 
limpeza com custo efetivo.

Có
di

go

103108

Co
nt

eú
do

3,78 litros

Có
di

go

103708

Co
nt

eú
do

3,78 litros 

Có
di

go

150377

Co
nt

eú
do

650 ml

2

Químicos para la limpieza de productos para la salud.

Ultraconcentrados. 

Linha de detergentes premium, formulada para oferecer 
alto desempenho na limpeza automatizada, com mínima 
formação de espuma, mesmo em temperaturas mais altas.

Outra característica importante é a eficiência na remoção de 
resíduos de outros detergentes e lubrificantes utilizados em 
ciclos anteriores.

Excelente desempenho independente da qualidade da água. 

HP - Enzimático (1)

Detergente enzimático utilizado para remoção de suji-
dade de produto para saúde, incluindo instrumental ci-
rúrgico e endoscópios rígidos e flexíveis.

Alto desempenho em limpeza automatizada, 
principalmente em sujidade orgânica.

Oferece excelente proteção contra corrosão. 

Có
di

go

Co
nt

eú
do

HP - Neutro (2)

Fornece excepcional limpeza de sangue e das mais de-
safiantes sujidades gordurosas.

Os agentes quelantes e isolantes protegem o instru-
mental, inibem a corrosão e melhoram a efetividade da 
limpeza, independentemente da qualidade da água.

Có
di

go 1C15T4

Co
nt

eú
do 5 Litros

1C15T6 10 Litros

HP - Alcalino (3)

Detergente alcalino utilizado na remo-
ção de sujidade orgânica e inorgânica 
de produtos para saúde.

Performance de limpeza semelhante aos 
detergentes altamente alcalinos. Elimina 
a necessidade de enxágues extras ou 
neutralizantes. 

Seu uso diminui o risco de corrosão e 
aumenta a proteção dos instrumentais.

Alcalino seguro compatível com plástico, 
aço inoxidável, metais, incluindo o alumí-
nio anodizado. 

Excelente poder na remoção de man-
chas.

Có
di

go 1C17T4

Co
nt

eú
do 5 Litros

1C17T6 10 Litros

Prolystica® Ultraconcentrado HP

HP - Enzimático 

HP - Neutro 

HP - Alcalino 
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Químicos para la limpieza de productos para la salud.

Ultraconcentrados. 

Linha de detergentes premium, formulada para oferecer 
alto desempenho na limpeza automatizada, com mínima 
formação de espuma, mesmo em temperaturas mais altas.

Outra característica importante é a eficiência na remoção de 
resíduos de outros detergentes e lubrificantes utilizados em 
ciclos anteriores.

Excelente desempenho independente da qualidade da água. 

HP - Enzimático (1)

Detergente enzimático utilizado para remoção de suji-
dade de produto para saúde, incluindo instrumental ci-
rúrgico e endoscópios rígidos e flexíveis.

Alto desempenho em limpeza automatizada, 
principalmente em sujidade orgânica.

Oferece excelente proteção contra corrosão. 

Có
di

go

Co
nt

eú
do

HP - Neutro (2)

Fornece excepcional limpeza de sangue e das mais de-
safiantes sujidades gordurosas.

Os agentes quelantes e isolantes protegem o instru-
mental, inibem a corrosão e melhoram a efetividade da 
limpeza, independentemente da qualidade da água.

Có
di

go 1C15T4

Co
nt

eú
do 5 Litros

1C15T6 10 Litros

HP - Alcalino (3)

Detergente alcalino utilizado na remo-
ção de sujidade orgânica e inorgânica 
de produtos para saúde.

Performance de limpeza semelhante aos 
detergentes altamente alcalinos. Elimina 
a necessidade de enxágues extras ou 
neutralizantes. 

Seu uso diminui o risco de corrosão e 
aumenta a proteção dos instrumentais.

Alcalino seguro compatível com plástico, 
aço inoxidável, metais, incluindo o alumí-
nio anodizado. 

Excelente poder na remoção de man-
chas.

Có
di

go 1C17T4

Co
nt

eú
do 5 Litros

1C17T6 10 Litros

Prolystica® Ultraconcentrado HP

HP - Enzimático 

HP - Neutro 

HP - Alcalino 

F
Ó

RM
ULA

BIODEGRADÁV
EL

2

Químicos para la limpieza de productos para la salud.

Ultraconcentrados. 

Linha de detergentes premium, formulada para oferecer 
alto desempenho na limpeza automatizada, com mínima 
formação de espuma, mesmo em temperaturas mais altas.

Outra característica importante é a eficiência na remoção de 
resíduos de outros detergentes e lubrificantes utilizados em 
ciclos anteriores.

Excelente desempenho independente da qualidade da água. 

HP - Enzimático
(1)

Detergente enzimático utilizado para remoção de suji-
dade de produto para saúde, incluindo instrumental ci-
rúrgico e endoscópios rígidos e flexíveis.

Alto desempenho em limpeza automatizada, 
principalmente em sujidade orgânica.

Oferece excelente proteção contra corrosão. 

Código

Conteúdo

HP - Neutro
(2)

Fornece excepcional limpeza de sangue e das mais de-
safiantes sujidades gordurosas.

Os agentes quelantes e isolantes protegem o instru-
mental, inibem a corrosão e melhoram a efetividade da 
limpeza, independentemente da qualidade da água.

Código 1C15T4

Conteúdo
5 Litros

1C15T6 10 Litros

HP - Alcalino
(3)

Detergente alcalino utilizado na remo-
ção de sujidade orgânica e inorgânica 
de produtos para saúde.

Performance de limpeza semelhante aos 
detergentes altamente alcalinos. Elimina 
a necessidade de enxágues extras ou 
neutralizantes. 

Seu uso diminui o risco de corrosão e 
aumenta a proteção dos instrumentais.

Alcalino seguro compatível com plástico, 
aço inoxidável, metais, incluindo o alumí-
nio anodizado. 

Excelente poder na remoção de man-
chas.

Código 1C17T4

Conteúdo
5 Litros

1C17T6 10 Litros

Prolystica® Ultraconcentrado HP

HP - Enzimático 

HP - Neutro 

HP - Alcalino 

F
Ó
RMULA

BIODEGRADÁVEL

4

Enzimático (8)

Detergente enzimático 2 vezes 
mais concentrado.

Devido à sua formulação, man-
tém a película protetora do 
instrumental, independente da 
qualidade da água. 

Có
di

go 1C33T4PE

Co
nt

eú
do 5 Litros

1C33T6PE 10 Litros

Alcalino (10)

Detergente alcalino 2 vezes 
mais concentrado, alcalino e 
seguro.

Elimina a necessidade de enxá-
gues extras ou neutralizantes.

Neutro (9)

Detergente neutro, 2 vezes 
mais concentrado, eficiente em 
remoção de sujidade orgânica 
e inorgânica.

Có
di

go 1C32T4PE

Co
nt

eú
do 5 Litros

1C32T6PE 10 Litros

Linha de detergentes 2 vezes mais concentrados 
que os detergentes tradicionais, oferece fórmula 
fácil de enxaguar que proporciona limpeza eficaz e 
proteção ao instrumental.

Disponível para limpeza manual e automatizada.

Possui 3 características em um único produto: desincrustante, 
agente passivador e neutralizador de resíduos alcalinos.

Desincrustante a base de ácido, eficaz na remoção de depósitos 
de minerais provenientes da água em instrumentais e na câmara 
da lavadora termodesinfetadora.

Restaura e mantém a integridade da camada passivadora de su-
perfícies de aço inoxidável.

Neutralizador efetivo dos efeitos de produtos altamente alcalinos. 

Có
di

go 1C45AW

Co
nt

eú
do 4 Litros

1C45T6WR 10 Litros

Prolystica® Restore (11)

E
M
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ov

aç
ão

F
Ó

RM
ULA

BIODEGRADÁV
EL

F
Ó

RM
ULA

BIODEGRADÁV
EL

F
Ó

RM
ULA

BIODEGRA

DA
B
L
E

F
Ó

RM
ULA

BIODEGRA

DA
B
L
E

Químicos para la limpieza de productos para la salud.

2 VECES.

Prolystica® 2 VECES Concentrados 2 VECES

2 VECES - Enzimático 
2 VECES - Neutro 

2 VECES - Alcalino

1C3308

1C3208

1C3408

Có
di
go

Có
di
go

Có
di
go

Co
nt
en
id
o

Co
nt
en
id
o

Co
nt
en
id
o

3,78 Litros

3,78 Litros 

3,78 Litros

5 Litros

10 Litros

5 Litros

10 Litros

5 Litros

10 Litros

1C33T4PE

1C45AW

Có
di
go

Co
nt
en
id
o

4  Litros 

5  Litros 1C45T4PE

1C32T4PE

1C34T4PE

1C33T6PE

1C32T6PE

1C34T6PE

Lubricante para instrumentales metálicos. 

El uso regular aumenta la vida 
útil del instrumental y mantiene 
su función.

Hinge-Free® (15)

Enzimático(12)

Detergente enzimático utilizado en la eliminación 
de suciedad en productos para la salud, 
incluyendo instrumental quirúrgico, endoscopio 
flexible y rígido. Para uso en limpieza manual, 
lavadoras a chorro y ultrasónicas.

1C5708

103108
Có
di
go

Có
di
go

Co
nt
en
id
o

Co
nt
en
id
o

 3,78  Litros 

 3,78  Litros 

9,46  Litros1C5710

Detergente enzimático utilizado en la remoción de 
suciedad en productos para la salud, incluyendo 
instrumental quirúrgico, endoscopio flexible y 
rígido. Para uso en limpieza manual, lavadoras a 
chorro y ultrasónicas.

Neutro(13)

1C5808

Có
di
go

Co
nt
en
id
o

3,78 Litros

9,46 Litros1C5810

Línea  de detergentes 2 veces más concentrados 
que los detergentes tradicionales, ofrece fórmula 
fácil de enjuagar que proporciona limpieza eficaz y 
protección al instrumental. 

Disponible para limpieza manual y automatizada.  

Línea de detergentes concentrados utilizados en 
limpieza manual y automatizada, con una fórmula 
2 veces más concentrada. Excelente poder de 
limpieza con costo efectivo. 

Presenta 3 características en un único producto: desincrustante, 
agente pasivante y neutralizante de residuos alcalinos. 

Desincrustante a base de ácido, eficaz en la eliminación de depósito 
de minerales provenientes del agua en instrumentales y en la cámara 
de la lavadora termodesinfectadora.

Restaura y mantiene la integridad de la capa pasivante de superficies 
de acero inoxidable.

Neutralizante efectivo de los efectos de productos altamente 
alcalinos. 

Detergente enzimático 2 veces 
más concentrado. 

Debido a su fórmula, mantiene 
la película protectora del 
instrumental, independiente de 
la calidad del agua. 

Detergente neutro, 2 veces más 
concentrado, eficiente en la 
eliminación de suciedad orgánica 
e inorgánica. 

Detergente alcalino 2 veces más 
concentrado, alcalino y seguro. 
Elimina la necesidad de enjuagues 
extras o neutralizantes.
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A linha de detergentes líquidos e enzimáticos Valsure foi formulada para limpar 
instrumentos cirúrgicos de aço inoxidável e outros produtos para a saúde.

Eles podem ser utilizados tanto para lavagem manual quanto lavagem automatizada em 
lavadoras termodesinfectadoras e lavadoras ultrassônicas.

Detergente alcalino seguro utilizado na remoção de sujidade 
orgânica e inorgânica de produtos para a saúde.

Atua na remoção de manchas. Protege, recupera e minimiza 
os efeitos corrosivos da água nos instrumentais. Compatível 
com alumínio.

Também indicado para limpeza da câmara da autoclave.*

Como fazer o pedido:

Có
di

go 103708

Co
nt

eú
do 3,78 Litros 

103705 18,92 Litros

Como fazer o pedido:

N
om

e

Detergente Enzimático Valsure™

Có
di

go

1C5208

Co
nt

eú
do

3,78 Litros 

1C5205 18,92 Litros 

Detergente Alcalino Valsure™
1C5008 3,78 Litros 

1C5005 18,92 Litros 

Detergente Neutro Valsure™
1C5408 3,78 Litros 

1C5405 18,92 Litros 

(*) Para compreensão do processo de limpeza da câmara da autoclave favor entrar em contato com nossa equipe de atendimento técnico.

(*)

6

E
M

BREVE!

Aguardando Apr
ov

aç
ão

E
M

BREVE!

Aguardando Apr
ov

aç
ão

Prolystica ® HP

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora 
Termodesinfectadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Enzimático 2
Proteasa 

Subtilisina
X 7,0 0,2 - 0,8 ml

MIS, acessórios de anestesia e/ou 
respiratórios, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros, alumínio.

Neutro *** *** X 7,7 0,2 - 0,8 ml
MIS, acessórios de anestesia e/ou 
respiratórios, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros, alumínio.

Alcalino *** *** X 12,7 0,2 - 0,8 ml
MIS, acessórios de anestesia e/ou 
respiratórios, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros.

Prolystica ® UC

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora 
Termodesinfectadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Enzimático 2
Proteasa 

Subtilisina
X 7,0 0,2 - 0,8 ml

MIS, instrumentais, utensílios, produtos 
plásticos, vidros.

Neutro *** *** X 8,0 0,2 - 0,8 ml
MIS, acessórios de anestesia e/ou 
respiratórios, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros.

Alcalino *** *** X 11,0 0,2 - 0,8 ml
MIS, acessórios de anestesia e/ou 
respiratórios, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros.

Lubricante *** *** X 7,0 0,2 - 0,8 ml Lubrifi cação.

Prolystica ® 2x

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora 
Termodesinfectadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Enzimático 2
Proteasa 

Subtilisina
X X X 8,0 1 - 4 ml

MIS, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros, fi bra óptica, 
endoscópios.

Neutro *** *** X X X 7,7 1 - 4 ml
MIS, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros, fi bra óptica, 
endoscópios, alumínio.

Alcalino *** *** X X X 11,2 1 - 4 ml
MIS, acessórios de anestesia e/ou 
respiratórios, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros.

Prolystica ® Restore

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora 
Termodesinfectadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Neutralizante 
e Descalcifi -
cante 

*** ***

X

1,2

Lavadoras 
(descalci-
fi cação): 
8 - 16 ml

Descalcifi cação da câmara.

X

Imersão 
(desincrus-

tante): conc. 
até 30%

Desincrustante para instrumentais em 
aço inoxidável.

X
Neutrali-

zante: 
0,4/parte

Neutralizante.

7

Facilita la aplicación y 
alcanza una mayor área 
dentro del recipiente.

Pulverizador no aereosol.

Fórmula con combinación de 
gel surfactante e inhibidores de 
corrosión, utilizado para iniciar 
el proceso de limpieza de los 
productos para la salud.

Mantiene la humedad durante el 
transporte del instrumental hasta 
el área de la limpieza.

PRE-KlenzTM (16)

1505J5

Có
di
go

Co
nt
en
id
o

400ml

200ml1505J1

PRE-KlenzTM Nueva presentación

150377

Có
di
go

Có
di
go

Co
nt
en
id
o

Co
nt
en
id
o

650 ml

Detergente alcalino seguro utilizado en la eliminación de la 
suciedad orgánica e inorgánica de productos para la salud.

Actúa en la eliminación de manchas. Protege, recupera y 
minimiza los efectos corrosivos del agua en los instrumentales. 
Compatible con aluminio.

También se encuentra indicado para la limpieza de cámara de 
la autoclave.*

(*) Para comprender el proceso de limpieza de cámara de la autoclave, por favor entre en contacto con nuestro equipo de atención técnica. 

La línea de detergentes líquidos y enzimáticos Valsure se ha formulado para limpiar instrumentales 
quirúrgicos de acero inoxidable y otros productos para la salud.

Estos se pueden utilizar tanto para lavado natural como lavado automatizado en lavadoras 
termodesinfectadoras  y lavadoras ultrasónicas.
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A linha de detergentes líquidos e enzimáticos Valsure foi formulada para limpar 
instrumentos cirúrgicos de aço inoxidável e outros produtos para a saúde.

Eles podem ser utilizados tanto para lavagem manual quanto lavagem automatizada em 
lavadoras termodesinfectadoras e lavadoras ultrassônicas.

Detergente alcalino seguro utilizado na remoção de sujidade 
orgânica e inorgânica de produtos para a saúde.

Atua na remoção de manchas. Protege, recupera e minimiza 
os efeitos corrosivos da água nos instrumentais. Compatível 
com alumínio.

Também indicado para limpeza da câmara da autoclave.*

Como fazer o pedido:

Código103708

Conteúdo

3,78 Litros 

10370518,92 Litros

Como fazer o pedido:

N
om

e

Detergente Enzimático Valsure™

Código

1C5208
Conteúdo

3,78 Litros 

1C520518,92 Litros 

Detergente Alcalino Valsure™
1C50083,78 Litros 

1C500518,92 Litros 

Detergente Neutro Valsure™
1C54083,78 Litros 

1C540518,92 Litros 

(*) Para compreensão do processo de limpeza da câmara da autoclave favor entrar em contato com nossa equipe de atendimento técnico.

(*)

6
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¿Cómo realizar el pedido?

¿Cómo realizar el pedido?

Co
nt

en
id

o

Producto/Tipo Nº de  
Enzimas Enzimas Limpieza 

Manual
pH

Diluido Dilución RecomendaciónLavadora 
Termodesinfectadora

Ultra- 
sónica

Producto/Tipo Nº de  
Enzimas Enzimas Limpieza 

Manual
pH

Diluido Dilución RecomendaciónLavadora 
Termodesinfectadora

Ultra- 
sónica

Producto/Tipo Nº de  
Enzimas Enzimas Limpieza 

Manual
pH

Diluido Dilución RecomendaciónLavadora 
Termodesinfectadora

Ultra- 
sónica

Producto/Tipo Nº de  
Enzimas Enzimas Limpieza 

Manual
pH

Diluido Dilución RecomendaciónLavadora 
Termodesinfectadora

Ultra- 
sónica

MIS, accesorios de anestesia y/o 
respiratorios, instrumentales, utensilios, 
productos plásticos, vidrios, aluminio.

MIS, accesorios de anestesia y/o 
respiratorios, instrumentales, utensilios, 
productos plásticos, vidrios, aluminio.

MIS, accesorios de anestesia y/o 
respiratorios, instrumentales, utensilios, 
productos plásticos, vidrios, aluminio.

MIS, instrumentales, utensilios, 
productos plásticos, vidrios, fibra óptica, 
endoscopios.
MIS, instrumentales, utensilios, 
productos plásticos, vidrios, fibra óptica, 
endoscopios, aluminio.

MIS, accesorios de anestesia y/o 
respiratorios, instrumentales, utensilios, 
productos plásticos, vidrios.

MIS, instrumentales, utensilios, 
productos plásticos, vidrios.

MIS, accesorios de anestesia y/o 
respiratorios, instrumentales, utensilios, 
productos plásticos, vidrios, aluminio.
MIS, accesorios de anestesia y/o 
respiratorios, instrumentales, utensilios, 
productos plásticos, vidrios, aluminio.

Lubrificación

Descalcificación de la cámara.
Neutralizante
e Descalcifi-
cadora

Lavadoras
(descalcifica-

ción):
8 - 16 ml

Inmersión
(desincrus-

tante):
conc. hasta 

30%

Neutralizante:
0,4/parte

Descalcifi-
cación de la 

cámara.

Desincrustante para instrumentales en 
acero inoxidable.

Neutralizante

Resumen de las características 
de los detergentes STERIS



Teste específi co para monitoramento da limpeza em lavado-
ras termodesinfectadora. Este teste garante que lavadoras 
desinfectadoras cumpram os critérios de rendimento essen-
ciais. Cada indicador contém propriedade autorizada, lipí-
dios e formulação de polissacarídeos secos em ambos os 
lados de uma placa plástica. A placa imita superfícies típicas 
para representar a mudança real do processo de lavagem.

Como fazer o pedido:

Có
di

go LCC012

Co
nt

eú
do Indicador de teste, caixa (100 indicadores)

LCC010 Suporte de teste, cada

Os registros de temperaturas são simples, são etiquetas 
adesivas que registram o calor e podem ser lidas rapida-
mente.

Devem ser utilizadas no início do dia ou na mudança de 
turno. Posicionar o registro nas áreas mais difíceis de lavar 
dentro da câmara. O valor da temperatura é proporcionado 
no sensor da tela para garantir que seus equipamentos de 
lavagem cheguem à temperatura desejada.

Como fazer o pedido:

Có
di

go

NB225

Co
nt

eú
do

Registro de temperatura, 50/bolsa

9

A linha de detergentes líquidos e enzimáticos Valsure foi formulada para limpar 
instrumentos cirúrgicos de aço inoxidável e outros produtos para a saúde.

Eles podem ser utilizados tanto para lavagem manual quanto lavagem automatizada em 
lavadoras termodesinfectadoras e lavadoras ultrassônicas.

Detergente alcalino seguro utilizado na remoção de sujidade 
orgânica e inorgânica de produtos para a saúde.

Atua na remoção de manchas. Protege, recupera e minimiza 
os efeitos corrosivos da água nos instrumentais. Compatível 
com alumínio.

Também indicado para limpeza da câmara da autoclave.*

Como fazer o pedido:

Código103708

Conteúdo

3,78 Litros 

10370518,92 Litros

Como fazer o pedido:

N
om

e

Detergente Enzimático Valsure™

Código

1C5208
Conteúdo

3,78 Litros 

1C520518,92 Litros 

Detergente Alcalino Valsure™
1C50083,78 Litros 

1C500518,92 Litros 

Detergente Neutro Valsure™
1C54083,78 Litros 

1C540518,92 Litros 

(*) Para compreensão do processo de limpeza da câmara da autoclave favor entrar em contato com nossa equipe de atendimento técnico.

(*)

6
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EssentialsTM

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora 
Termodesinfectadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Enzimático 1
Proteasa 

Subtilisina
X X X 7,0 1 - 8 ml

MIS, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros, fi bra óptica, 
endoscópios.

Neutro *** *** X X X
7, 0 - 
8,0

1 - 8 ml
MIS, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros, fi bra óptica, 
endoscópios.

Alcalino *** *** X X X
11,2 - 
12,2

1 - 8 ml

MIS, instrumentais, utensílios, produtos 
plásticos, vidros. 

Não utilizar em alumínio 
e alumínio anodizado.

ValsureTM

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora 
Termodesinfectadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Enzimático 1
Proteasa 

Subtilisina
X X X

7, 5 - 
8,5

2 - 8 ml
MIS, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros, fi bra óptica, 
endoscópios.

Neutro *** *** X X X 6 - 8 2 - 8 ml
MIS, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros, fi bra óptica, 
endoscópios.

Alcalino *** *** X X X 11 - 12 2 - 24 ml

MIS, instrumentais, utensílios, produtos 
plásticos, vidros. 

Não utilizar em alumínio 
nem alumínio anodizado.

Hinge-Free ®

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora 
Termodesinfectadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Lubri cante *** *** X X 7,0

Manual: 
1/6 partes

Lubri cação.

Lavadoras: 
4 - 16 ml

Pre-KlenzTM

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora 
Termodesinfectadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Umidifi cador 
de Sujidade

*** *** X 7,0 Spray
Pré-limpeza de 
instrumentais cirúrgicos.

Liqui-Jet ®

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora 
Termodesinfectadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Alcalino *** *** X X X
10,7-
11,3

1 - 15 ml

Instrumentais cirúrgicos, dissectores, 
clamps, cânulas e utensílios. Também 
utilizado na limpeza da câmara da 
autoclave.

A diluição exata de cada detergente depende da qualidade da água. 
A STERIS pode realizar esta avaliação por meio do TSSR Report (relatório elaborado por nosso laboratório especializado em análise da água).
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EssentialsTM

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora 
Termodesinfectadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Enzimático 1
Proteasa 

Subtilisina
X X X 7,0 1 - 8 ml

MIS, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros, fi bra óptica, 
endoscópios.

Neutro *** *** X X X
7, 0 - 
8,0

1 - 8 ml
MIS, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros, fi bra óptica, 
endoscópios.

Alcalino *** *** X X X
11,2 - 
12,2

1 - 8 ml

MIS, instrumentais, utensílios, produtos 
plásticos, vidros. 

Não utilizar em alumínio 
e alumínio anodizado.

ValsureTM

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora 
Termodesinfectadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Enzimático 1
Proteasa 

Subtilisina
X X X

7, 5 - 
8,5

2 - 8 ml
MIS, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros, fi bra óptica, 
endoscópios.

Neutro *** *** X X X 6 - 8 2 - 8 ml
MIS, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros, fi bra óptica, 
endoscópios.

Alcalino *** *** X X X 11 - 12 2 - 24 ml

MIS, instrumentais, utensílios, produtos 
plásticos, vidros. 

Não utilizar em alumínio 
nem alumínio anodizado.

Hinge-Free ®

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora 
Termodesinfectadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Lubri cante *** *** X X 7,0

Manual: 
1/6 partes

Lubri cação.

Lavadoras: 
4 - 16 ml

Pre-KlenzTM

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora 
Termodesinfectadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Umidifi cador 
de Sujidade

*** *** X 7,0 Spray
Pré-limpeza de 
instrumentais cirúrgicos.

Liqui-Jet ®

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora 
Termodesinfectadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Alcalino *** *** X X X
10,7-
11,3

1 - 15 ml

Instrumentais cirúrgicos, dissectores, 
clamps, cânulas e utensílios. Também 
utilizado na limpeza da câmara da 
autoclave.

A diluição exata de cada detergente depende da qualidade da água. 
A STERIS pode realizar esta avaliação por meio do TSSR Report (relatório elaborado por nosso laboratório especializado em análise da água).

8

98

MIS, instrumentales, utensilios, 
productos plásticos, vidrios, fibra óptica, 
endoscopios.

MIS, instrumentales, utensilios, 
productos plásticos, vidrios, fibra óptica, 
endoscopios.

Lubrificación.
Manual 1/6: 
partes

Lavadoras:
4 – 16 ml

Instrumentales quirúrgicos, disectores, 
clamps, cánulas y utensilios. También 
utilizado en la limpieza de la cámara de 
la autoclave. 

Prelimpieza de instrumentales 
quirúrgicos.  

Humidificador 
de suciedad

MIS, instrumentales, utensilios, 
productos plásticos, vidrios, fibra óptica, 
endoscopios.

MIS, instrumentales, utensilios, 
productos plásticos, vidrios.

No utilizar en aluminio ni en aluminio 
anodizado.

MIS, instrumentales, utensilios, 
productos plásticos, vidrios, fibra óptica, 
endoscopios.

Producto/Tipo Nº de  
Enzimas Enzimas Limpieza 

Manual
pH

Diluido Dilución RecomendaciónLavadora 
Termodesinfectadora

Ultra- 
sónica

Producto/Tipo Nº de  
Enzimas Enzimas Limpieza 

Manual
pH

Diluido Dilución RecomendaciónLavadora 
Termodesinfectadora

Ultra- 
sónica

La dilución exacta de cada detergente depende de la calidad del agua.
STERIS puede realizar esta evaluación a través de TSSR Report (informe elaborado por nuestro laboratorio especializado en análisis de agua)

Prueba específica para el monitoreo de limpieza en 
lavadoras termodesinfectadoras. Esta prueba garantiza que 
las lavadoras termodesinfectadoras cumplan los criterios de 
rendimiento esenciales. Cada indicador contiene propiedad 
autorizada, lípidos y formulación de polisacáridos secos 
en ambos lados de una placa plástica. La placa imita 
superficies típicas para representar un cambio real del 
proceso de lavado.

Los registros de temperatura son simples, son etiquetas 
adhesivas que registran el calor y pueden leerse 
rápidamente.

Se deben utilizar al inicio del día o en el cambio de turno. 
Posicionar el registro en las áreas más difíciles de lavar 
dentro de la cámara. El valor de la temperatura se exhibe 
a través del sensor de la pantalla para garantizar que 
sus equipamientos de lavado alcancen la temperatura 
deseada.  

Verify™ All Clean Monitor de Limpieza

Temp-A-Sure Indicador de Temperatura
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Indicador de prueba, caja (100 indicadores)

Soporte de prueba, cada

Registro de temperatura, 50/bolsa

¿Cómo realizar el pedido?

¿Cómo realizar el pedido?

Pruebas y Registros
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Prolystica ® HP

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora  
Termodesinfetadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Enzimático 2
Protease 

Subtilisina
X 7,0 0,2 - 0,8 ml

MIS, acessórios de anestesia e/
ou respiratórios, instrumentais, 
utensílios, produtos plásticos, 
vidros, alumínio.

Neutro *** *** X 7,7 0,2 - 0,8 ml

MIS, acessórios de anestesia e/
ou respiratórios, instrumentais, 
utensílios, produtos plásticos, 
vidros, alumínio.

Alcalino *** *** X 12,7 0,2 - 0,8 ml

MIS, acessórios de anestesia e/
ou respiratórios, instrumentais, 
utensílios, produtos plásticos, 
vidros.

Prolystica ® UC

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora  
Termodesinfetadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Enzimático 2
Protease 

Subtilisina
X 7,0 0,2 - 0,8 ml

MIS, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros.

Neutro *** *** X 8,0 0,2 - 0,8 ml

MIS, acessórios de anestesia e/
ou respiratórios, instrumentais, 
utensílios, produtos plásticos, 
vidros.

Alcalino *** *** X 11,0 0,2 - 0,8 ml

MIS, acessórios de anestesia e/
ou respiratórios, instrumentais, 
utensílios, produtos plásticos, 
vidros.

Lubricante *** *** X 7,0 0,2 - 0,8 ml Lubrificação.

Prolystica ® 2x

Produto/Tipo
Nº de

Enzimas
Enzimas

Limpeza 
Manual

Ultras-
sônica

Lavadora  
Termodesinfetadora

pH
Diluído

Diluição Recomendação

Enzimático 2
Protease 

Subtilisina
X X X 8,0 1 - 4 ml

MIS, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros,  
fibra óptica, endoscópios.

Neutro *** *** X X X 7,7 1 - 4 ml

MIS, instrumentais, utensílios, 
produtos plásticos, vidros,  
fibra óptica, endoscópios, alu-
mínio.

Alcalino *** *** X X X 11,2 1 - 4 ml

MIS, acessórios de anestesia e/
ou respiratórios, instrumentais, 
utensílios, produtos plásticos, 
vidros.

A diluição exata de cada detergente depende da qualidade da água. 

A STERIS pode realizar esta avaliação por meio do TSSR Report (relatório 
elaborado por nosso laboratório especializado em análise da água).

Indicador de Limpieza

El Verify RESI-TEST Indicador de Limpieza es una verificación simple, pero eficaz 
para proveer un nivel adicional de garantía de que los instrumentales se encuentran 
realmente limpios.

Fácil de Utilizar 

• Simplemente pase una varilla en un instrumental después de la limpieza y monito-
ree la modificación del color de la solución.

• Verificación inmediata – tiempo de prueba de 5 segundos
• Reduce falla de interpretación con modificación  de color fácil de visualizar.
• Detecta proteína de amplio espectro y menor que 1 μg

Revital-Ox-Sponges - esponja utilizada en la prelimpieza/ limpieza 
de la parte externa de los endoscopios flexibles o rígidos, accesorios 
e instrumental quirúrgico, el contorno único de la esponja se adapta 
fácilmente alrededor de los dispositivos, optimizando la prelimpieza/ 
limpieza previniendo que la suciedad se seque, sin solución 
enzimática. 

Excelentes para las limpiezas manuales con detergente STERIS.

Revital-Ox  RESERT Desinfectante de Alto Nivel listo para usar. Químico 
oxidante con apenas 2 % de Peróxido de Hidrógeno Acelerado (AHP), 
siendo más seguro para los usuarios.  Revital-Ox  RESERT Desinfectante 
de Alto Nivel se puede utilizar manualmente o en procesadora de 
endoscopios. 

Revital-Ox-Sponges

Revital-Ox™ RESERT® Desinfectante de Alto Nivel 

2D92QH
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25 por caja/4 cajas
por estuche

Características

• No deja residuos tóxicos en los dispositivos

• Requiere apenas un enjuague, ahorrando agua y tiempo

• Reutilizado por hasta 21 días

• Fórmula biodegradable 

• No requieren neutralizantes antes del descarte.

Verify™ RESI-TEST™
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América Latina  
Av. Bem Te Vi, 77 - 3º piso - 04524-030  
Moema - São Paulo, SP, Brasil
tel.: +55 (11) 3372-9499
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