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1 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  

Nome do Produto: Clear Pré Limpeza Hospitalar  

Principais usos recomendados: Clear Pré Limpeza Hospitalar é uma eficiente solução a base de 

tensoativos, utilizada no processo de pré-limpeza, evitando formação de biofilme, amolecendo com 

facilidade resíduos e matérias orgânicas, de artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos 

e laboratoriais.   etc.  

Nome da Empresa: CICLO FARMA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI 

Endereço: Rua Benedito José de Carvalho Ramos, 150 – Parque Industrial 

Serrana – São Paulo - Brasil. 

CEP: 14150-000 

Telefone(s): +55 (16) 4042-1939 / 0800 709 9287 

Site: www.ciclofarma.com.br 

E-mail para informações: qualidade@ciclofarma.com.br 

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 

Pictograma de Riscos  

  

Pictograma de Transporte 

 

Diagrama de Hommel  

  
 

 0 =Insignificante                      ALK = Alcalino 

                            1 = Fraco                                ACID = Acido  

                            2 = Moderado                          COR = Corrosivo 
                            3 = Alto                                   OXI = Oxidante  

                            4 = Extremo  
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EFEITO DO PRODUTO:  O contato direto pode causar irritação a pele, mucosas e olhos.   
  
PERIGOS ESPECIFICOS:  Produto químico, podendo causar irritação aos olhos.  
  
PERIGOS MAIS IMPORTANTES:  Não se aplica.  
  

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

Tipo de produto: 
 
Produto preparado – Mistura. SUBSTÂNCIA LÍQUIDA 

Nome químico ou genérico: Clear Pré Limpeza Hospitalar. 

Sinônimos: Solução Pré Limpeza 

CAS number: Não se aplica. 

Ingredientes que 
contribuam para o perigo: 

Não se aplica.  

Fórmula Molecular: Não se aplica.  

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: 

Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para um local 
arejado e chame socorro médico. Não dê nada via oral a uma 
pessoa inconsciente.  

Contato com a pele: 

Lavar as partes atingidas com água corrente em abundância e se 
persistir a irritação procure socorro médico, levando a embalagem 
ou rótulo do produto.  

Contato com os olhos: 

Lavar com água corrente em abundância por 15 minutos. Não 
aplicar colírio ou similares e se persistir a irritação procure socorro 
médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. 

Ingestão: 

Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar 
imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais 
próximo levando a embalagem ou o rótulo do produto.  

Notas para o médico: 
Em todos os casos encaminhar a vítima ao médico e informar o 
grau de contaminação, levando a embalagem ou o rótulo do 
produto. 

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

Meios de extinção 
apropriados: 

Produto Não inflamável.  

Meios de extinção não 
apropriados: 

Produto Não inflamável.   
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6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais: Evitar contato com pele e mucosas.  

Remoção de fontes de 
ignição: 

Produto químico não inflamável.  

Controle de poeira: Não se aplica ao produto líquido. 

Precauções ao meio 
ambiente: 

Contém detergente biodegradável. Baixo impacto. 

Métodos para limpeza: Produto se biodegrada com materiais orgânicos.  

Nota: 
Contatar órgão ambiental local, no caso de vazamento ou 
contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. 

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

MANUSEIO 

Medidas técnicas: 

 

Seguir as instruções do rótulo. 

 

Prevenção de incêndio e 

explosão:  

 

Precauções:  

 

 

Produto não inflamável.  

 

 

Utilizar equipamentos de proteção individual para evitar o 

contato direto com o produto. Produto não irritante.  

Orientações: 

 

Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene. O 

manuseio e armazenamento da substância deve se dar em 

condições adequadas, evitando a contaminação do produto.  

 

ARMAZENAMENTO 
 

Medidas técnicas:                   

No armazenamento de produtos químicos as embalagens devem 

manter a devida identificação do rótulo, de modo que o usuário 

identifique o perigo que o produto propicie.  

Condições de armazenamento  

Adequadas: 

Armazenar na embalagem original, bem fechada, em local 

ventilado e ao abrigo da luz solar. Temperatura máxima de 

armazenamento 30°C. 

A evitar: 

 

Não armazenar próximo a produtos com vapores de peróxido e 

cloro. Não armazenar próximos a alimentos.  

Produtos e materiais 

incompatíveis: 
Não misturar o produto com agentes oxidantes. 
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Materiais seguros para 

embalagem: 

Embalagem originária de fabrica a base de polietileno. 

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Medidas de controle de 

engenharia: 

Seguir orientação padrão de manuseio de produtos químicos.  

 

 

Equipamento de Proteção Individual: 
 

- Proteção respiratória: Utilize mascaras contra liquido. 

- Proteção das mãos: 
Luvas de PVC em casos de alergia aos componentes da 

formulação.  

- Proteção dos olhos: Utilize óculos de segurança. 

- Proteção da pele e do corpo: Utilize aventais impermeáveis. 

 

Medidas de higiene: Não consumir alimentos durante o manuseio do produto. 

9 – PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Aspecto  

- Estado físico: Líquido límpido 

- Cor: Translúcido  

- Odor: Inodoro  

pH: 

Densidade: 

Solubilidade:  

7,0 a 9,0 

1,0 – 1,1 g/mL 

Solúvel em água. 

Temperaturas Específicas ou Faixas de Temperaturas nas quais ocorrem 
mudanças de Estado Físico  
- Ponto de Ebulição Não especificado.  

- Ponto de Fusão Não especificado.  

- Ponto de Fulgor Não especificado.  

Temperatura de Autoignição Produto químico não inflamável.  

Limites de Explosividade      Não se trata de um produto explosivo.  

 

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Condições específicas  

Instabilidade: Estável sob condições normais de uso. 

Reações perigosas: Não misturar com produtos oxidantes. 

Materiais / Substâncias 

incompatíveis: 

 

Agentes oxidantes fortes. 
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11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda  

- Inalação: Não determinado.  

- Contato com a pele: 
Não irritante. Evitar contato prolongado com a pele. Depois de 

usar o produto lave e seque as mãos.  

- Ingestão: Pode provocar náusea e diarreia.  

Efeitos locais Não se esperam efeitos adversos à saúde.  

Sensibilização:  
Produto químico, podendo causar irritação a pele, mucosas e 

olhos.  

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos ambientais 

Comportamentos e Impacto 

do produto: 

Contem tensoativo biodegradável. 

Ecotoxicidade: 

Não determinado. Produto considerado como GRAS material 

(Generally Regarded as Safe – Geralmente considerado como 

seguro) e isento de registro pelo FDA, devido a origem de sua 

composição.  

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos de tratamento e 

disposição do produto 

Disposição de acordo com as regulamentações federais, estaduais 

e locais.  

Produtos: 

 

Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada 

ou incineração. 

Restos do produto: 

Manter restos do produto em suas embalagens originais, 

Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada 

ou incineração. 

Embalagem usada:  

 

Descontaminação / Limpeza – enxaguar com água corrente. 

 

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações nacionais 

e internacionais: 

 

Os veículos de transporte para produtos perigosos devem estar 
em conformidade com a legislação de transporte de produtos 
perigosos vigente.  
 

Número ONU: Não se aplica.  

Classe de risco principal: Não se aplica. 

Número de risco: Não se aplica.  
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15 – REGULAMENTAÇÕES 

INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS E SEGURANÇA CONFORME ESCRITAS NO  RÓTULO   

Indicação: 

Solução detergente para utilização no processo de Pré 

Limpeza, evitando a formação de incrustações e aderência 

de matéria orgânica. Umedece e amolece os resíduos dos 

instrumentais e materiais médicos. 

 

  

Instruções de Uso:  

Produto pronto uso, não havendo a necessidade de diluição. 

AGITE ANTES DE USAR.  

 

Advertências:  
Mantenha o produto em sua embalagem original. Mantenha 

o produto fechado e ao abrigo da luz e calor excessivo.  
 

Precauções:  

 

Não ingerir. Evite inalação e aspiração, contato com os olhos. 

Evite o contato prolongado com a pele. Em caso de contato 

com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. 

Em caso de inalação, remover a pessoa para local arejado. 

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte 

imediatamente o Centro de Intoxicação ou medico levando o 

rótulo do produto.  

 

Restrições de uso:  
 

Não se aplica.  
 

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

Responsável Técnico: Jefferson Lourenço Barbosa. CRQ – IV 04483312. 
Referências Bibliográficas: 
FISPQ Fornecedores dos insumos contidos no produto. 
ABNT – NBR 14725 
Produto notificado na ANVISA/MS: Processo n° 25351.581538/2019-71 


