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PHARMASTERIL FERRI 
Desinfetante para instrumentos e dispositivos médicos 

DISPOSITIVO MÉDICO 0476 CLASSE IIb CND D99 Inscriz. Diretório No. 39500 
 

 

 

 

Composição: 

 

Cloreto de benzalcónio              g           2.000 
Nitrito de sódio                           g           0,400 
Corante E131                               g            0,001 
Água purificada q.b                    g            100.000 

Aparência: 

Perfume: 

PH: 

 

Solução perfeitamente clara 
Inodoro 
6 - 8 

Biodegradação: 

Toxicidade: 

 

Mais de 90% 
O LD50 da substância ativa é de aproximadamente 730 mg / kg de peso corporal 

Embalagem: Garrafa de 1 litro. Vende-se 12 garrafas 

Propriedade e 

benefícios: 

 

Atividade microbicida: 

 Ativo em gram-negativos e gram-positivos, leveduras, fungos e vírus. A substância ativa 
contida em PHARMASTERIL FERRI, por exemplo, não deu crescimento bactericida já após 
um minuto de contato em: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococci, 
Pseudomonas, Klebsiella, Proteus, Enterobacter e Serratia. 
Mecanismo de ação: 

 A substância ativa do PHARMASTERIL FERRI reduz a tensão de superfície no ponto de 
absorção, e é rapidamente absorvido em superfícies com carga bacteriana negativa 
(proteínas, bactérias, etc.), tem efeitos complexantes e desnaturantes de proteína, causa 
modificações enzimáticas da membrana 
citoplasmático dos microrganismos. 

Instruções de 

uso: 

Aplicações: 

• Mantenha os instrumentos imersos na solução e depois lave-os com o detergente 
enzimático TORDEN SURGI. O produto mantém sua eficácia no máximo de 24 horas. 

• Limpeza e desinfeção de instrumentos cirúrgicos; 

• Armazenamento temporário de instrumentos cirúrgicos. 

• Também é adequado para aparelhos de ultrassom. 

• Para descontaminação de instrumentos cirúrgicos médicos, de acordo com 
D.M. 28/09/90 "Regras de proteção contra infeção profissional por HIV em serviços 
públicos e privados de saúde e assistência” recomenda-se um tempo de contato de 2 
minutos. 

• Recomendado em consultórios e clínicas médicas, centros de análise, centros de 
estética e podologia para desinfeção/conservação asséptica dos instrumentos. 


