
Duo-Cide Plus

Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos
Finalidade de Uso
Duo-Cide Plus possui em sua fórmula um equilíbrio entre ativo germicida e tensoativos, associados a 
elementos antioxidante e sequestrante que, na diluição a 1%, garantem a eficácia germicida necessária 
para a limpeza e desinfecção de pisos e superfícies fixas de áreas como ambientes hospitalares. Duo-
Cide Plus é eficaz contra Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa.

Características / Benefícios
• Eficaz contra Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa;
• Por ser super concentrado, oferece excelente relação custo por litro diluído;
• Por ser à base de Quaternário de Amônio não é prejudicial à saúde das pessoas e ao meio ambiente 

– ideal para berçários e maternidade.

Modo de Usar 
Deve ser usado na diluição única de 1% (10ml de produto completando com água para 1 litro de 
solução). Atenção: Ao preparar a solução, use sempre recipientes limpos sem resíduo de qualquer 
outro agente químico. Não adicione sabões à solução de Duo-Cide Plus, pois seu princípio ativo é 
neutralizado por alguns deles. Para desinfecção de superfícies fixas (pisos, paredes): Aplicar 
a solução diluída com panos, mops ou esponjas. Deixar em contato durante 10 minutos. Remover 
o excesso com panos limpos. Não enxaguar. Duo-Cide Plus possui em sua fórmula um tensoativo 
compatível que já proporciona um adequado poder de limpeza. Para desinfecção de artigos não 
críticos: Lavar previamente, enxaguar e secar os artigos. Imergir os artigos no produto diluído, 
deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido límpido
Cor                                                  Incolor
Peso específico a 25°C  0,99 – 1,01 g/mL
pH puro 8,50 – 10,0
Teor do Quaternário 10,7 – 12,0%

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser 
considerados como especificação.

Composição 
Cloreto de Benzalcônio, Antioxidante, Sequestrante, Tensoativos e Água.

Príncipio Ativo
Cloreto de Benzalcônio – 11.00%

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente 
na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ). 

Prazo de Validade
24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais
Registro MS – 3.2661.0118
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