
1. Limpar o equipamento imediatamente após a utilização. Se possível, o equipamento deve ser 
desligado da corrente elétrica.

2. Desconectar os dispositivos e os cabos ligados à sonda.

3. Se aplicável, remover todas as proteções ou coberturas. As proteções das sondas não 
substituem a necessidade de limpar.

4. Aplicação: 

Utilize os desinfetantes em segurança. Leia sempre o rótulo e as informações sobre o produto. Estes materiais são disponibilizados 
apenas para fins de informação geral e não substituem a responsabilidade de cada utilizador avaliar os requisitos operacionais, 
legais e outros aplicáveis a cada unidade. As recomendações sobre compatibilidade, a não ser que especificado de outro modo, 
baseiam-se em conclusões da Diversey tendo em conta o testemunho de clientes e a testagem de materiais. Se tiver alguma 
questão específica, contactar o fabricante do equipamento.

Os produtos Oxivir® podem ser usados na limpeza e desinfeção de dispositivos médicos não-invasivos.

* Por favor, contactar o representante da Diversey para obter as diluições adequadas.

Preparação e Procedimentos

Produtos Recomendados:

Desinfeção 
de Sondas

• Toalhetes: Retirar um toalhete da embalagem. Retirar o excesso de líquido do 
toalhete antes de limpar a sonda. O toalhete deve estar molhado mas não a pingar.

• Detergente desinfetante líquido: Nunca pulverizar o equipamento diretamente. 
Pulverizar um pano ou um toalhete descartável e aplicar na sonda. O pano ou o 
toalhete devem estar molhados mas não a pingar.

5. Deixar a superfície molhada durante o tempo de contacto necessário.

6. Enxaguar com um toalhete húmido, se necessário.

7. Limpar com um pano ou toalhete descartável ou deixar secar ao ar.

8. Efetuar uma desinfeção de alto nível, quando necessário. Nota: A sonda deve estar 
completamente limpa, enxaguada e seca antes de se proceder à desinfeção de alto nível, uma 
vez que os resíduos de água, de gel ou outros, podem influenciar a eficácia da desinfeção.
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