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ELIMINA 
PELO 
MENOS 
99.999%  
DOS 
GERMES Provada ação 

bactericida, virucida, 
fungicida e 
tuberculicida
Eficaz contra MRSA,  
Acinetobacter, VRE, Klebsiella,  
Pseudomonas, TB, Norovirus,  
Hepatitis B & C e muitos outros.

Nenhum dano a 
superfícies ou 
equipamentos

É seguro usar na maioria dos 
tipos de borracha, plástico e 
metal.

Simples, fácil e 
confiável

Não há erros de diluição, o

solução pré-misturada está 
pronta para uso. Isso evita 
erros ao misturar soluções 
desinfetantes.

Spray Universal
A fórmula universal 
mais eficaz no 
mercado

Uma mistura de biocidas 
com diferentes mecanismos 
de ação previne a resistência 
bacteriana e a formação de 
super bactérias.

Multiuso
Atua como desinfetante e 
detergente, substituindo a 
necessidade de diferentes 
tipos de limpeza de 
superfícies.

Amigo da Pele e 
dermatologicamente 
testado
Não provoca feridas ou mãos 
secas, mesmo com uso 
frequente.

Económico
Economiza dinheiro 
substituindo vários produtos 
de limpeza.



Vista o  EPI recomendado. 
Pulverize na área que 
deseja desinfetar.

Avançando da área  limpa para a 
área suja limpe num padrão em 
forma de "S", tomando cuidado 
para não passar pela mesma área 
duas vezes.

Deixe a superfície secar ao ar.

Como limpar superfícies de forma eficaz

DESCRIÇÃO UNIDAD/CAIXA REF.

Spray Universal Clinell 500ml 12 CDS500

www.gamahealthcare.com

Atividade antimicrobiana

Poderosa formulação biocida patenteada, baseada em uma mistura sinérgica de compostos de 
amônio quaternário e uma biguanida polimérica - cada um com um mecanismo de ação 
completamente diferente. Isso garante o espectro mais amplo de atividade ao mesmo tempo 
que medeia a resistência.

A formulação inclui desempenho biocida contra:

BACTÉRIAS 

GRAM-POSITIVAS

Incluindo:
Staphylococcus aureus
e MRSA,  Streptococci, 
Enterococci e VRE.

FUNGOS
Incluindo: Aspergillus,  
Candida, Penicillium.

BACTÉRIAS 

GRAM-NEGATIVAS
Incluindo: Pseudomonas,  
E.Coli, Acinetobacter,  Klebsiella 
and Salmonella.

MYCOBACTERIA
Incluindo:Mycobacterium terrae
e Mycobacterium smegmatis.

VIRUS ENVELOPADOS
Incluindo : Herpes simplex 1
& 2, Influenza H1N1 & H5N1,
Hepatitis B & C e HIV.

NON-ENVELOPED  
VIRUSES
Incluindo : Norovirus
e Rotavirus.

SPRAY
UNIVERSAL

BACTERIA
Acinetobacter baumannii  

Enterococcus faecalis  

Enterococcus faecium(VRE)  

Enterococcus hirae

Escherichia coli  

Klebsiella pneumoniae  

Methicillin Resistant  

Staphylococcusaureus

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus  

Vibrio cholerae

MYCOBACTERIA
Mycobacterium avium  

Mycobacteriumterrae

FUNGOS
Aspergillus niger

Candida albicans

VIRUS
H1N1 and H5N1
Hepatitis B& C  

Norovirus

TEST  

EN13727  

EN13727  

EN13727  

EN13727  

EN14561  

EN13727  

EN13727  

EN1276

EN13727

EN14561

EN13727

EN14561

EN1276

EN14348

EN14348

EN14563

EN1275  

EN14562  

EN13727  

EN14562

EN14476

Spray universal para a desinfecção e limpeza de 
superfícies e equipamentos médicos não invasivos.

0473
Dispositivo médico com  marcação CE

Utilizações 
O Clinell Universal Spray pode ser usado para limpar e desinfetar dispositivos médicos não invasivos, 
incluindo as seguintes superfícies e equipamentos. Estes raramente são limpos e demonstraram causar 
infeção (1,2,3,4). Em caso de dúvidas, entre em contacto com a equipa de prevenção e controle de infeções. 
Esta não é uma lista exaustiva:

− Transdutores de 
ultrassom

− Sondas de 
oximetria de pulso

− Sondas Doppler

− Estetoscópios

− Máquinas de ECG

− Incubadoras

− Máquinas de 
pressão arterial

− Equipamentos de 
radiologia

− Punhos de pressão 
arterial

− Monitores

REFERÊNCIAS
1. Sanders S. The stethoscope

and cross-infection. Br J Gen Pract. 2003  

Dec;53(497):971-2.

2. Cohen SR, McCormack DJ, Youkhana  

A, Wall R. Bacterial colonization of

stethoscopes and the effect of cleaning. J  

Hosp Infect. 2003 Nov;55(3):236-7.

3. Buus-Frank, M.E. Hands that heal-hands  

that harm. Advances in Neonatal Care 2004.  

Oct;4:5:251-255.

4. Bureau-Chalot F et al. Blood pressure cuffs  

as potential reservoirs of extended-spectrum  

Beta-lactamase VEB-1-producing isolates of  

Acinetobacter baumannii. Journal of Hospital  

Infection, Sep 2004;58:1;91-92.

Use desinfetantes com segurança. Leia sempre as 
informações do rótulo e do produto antes de usá-lo.

Siga sempre os procedimentos e diretrizes de 
limpeza dos fabricantes de equipamentos médicos.
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DISTRIBUIDO POR:

Spray Universal Clinell 750ml 12 CDS750


