
rev. 250221MANUAL DE INSTRUÇÕES

Código: 001445

Dimensões: 10,5 x 23,0 x 31,0 cm

Peso líquido: 0,380kg

Matéria prima: Plástico PS

Capacidade útil: 1,5 litros

NCM: 3922.90.00

EAN-13: 7898599160853

Acompanha: cuba, escorredor e tampa

Garantia: 3 meses contra defeitos de fabricação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assistência Técnica Biovis:
(44)3523-7884 / 99973-0029 - assistencia@biovis.com.br
www.biovis.com.br / Campo Mourão - PR

APRESENTAÇÃO 
A Cuba Clean é um recipiente para imersão de instrumentos diversos em 
detergente enzimático. Este produto proporciona mais segurança ao 
profissional, pois minimiza o manuseio do material contaminado, diminuindo 
também o risco de acidente com materiais pérfuro-cortantes.

É importante conhecer alguns aspectos do produto antes de utilizá-lo, para 
que não comprometa a garantia em virtude de negligência, má utilização e 
reparos não autorizados.

CUBA CLEAN

INSTRUÇÕES DE USO
- Utilize EPI durante o procedimento: luvas descartáveis, máscara, 
avental, óculos de proteção e sapato fechado;

- Com o escorredor dentro da cuba, coloque 1,5 litros de água diltrada 
e detergente ezimático, diluída de acordo com as instruções do 
fabricante;

- Deixe os instrumentos totalmente imersos e não sobrepostos, por 

AVISO IMPORTANTE
- Para armazenar, mantenha a cuba limpa e seca: ao final de cada turno de trabalho, lave a cuba com água, detergente neutro 
biodegradável e espoja não abrasiva, enxágue e seque bem;

- Utilize somente água filtrada e detergente enzimático para imersão dos instrumentos. Não utilize produtos desincrustantes 
(com alta concentração ácida) que podem danificar os instrumentos e/ou a cuba;

- A água utilizada na solução não deve exceder 40ºC.

aproximadamente 10 minutos;

- Com o escorredor, encaminhe os instrumentos para limpeza manual (com escova) ou automatizada (lavadora ultrassônica);

- Depois de enxaguados e secos, os instrumentos devem passar por:
inspeção visual > embalagem > esterilização > armazenamento > monitorização > validade da esterilização;

- Ao final do procedimento, descarte a solução contaminada numa pia exclusiva para a limpeza de instrumentos, 
cuidadosamente, evitando o derramamento ou respingos fora da pia.

Dedicamo-nos intensamente para garantir a qualidade de nossos produtos e serviços, e assim, obtermos a plena satisfação de 
nossos clientes.

ADVERTÊNCIAS PARA SEGURANÇA 
• Antes de utilizar a Cuba Clean, leia atentamente este manual certificando-se de sua compreensão;
• Realize somente procedimentos descritos neste manual. 


