
Um aspecto importante para qualquer Programa de Controle Microbiológico trata-se do método de remoção de resíduos, já que 

estes ao se acumularem no chão ou em superfícies em contato com o produto, podem levar a uma contaminação da área. Para 

removê-los, é importante utilizar produtos que, ao término da limpeza, deixem baixos índices de resíduos.

  A linha de álcoois 70% para sanitização Steris, Septihol, foi 

especialmente formulada para a remoção de resíduos, orgâ-

nicos e inorgânicos, de salas limpas e estéreis. Sua formula-

ção é ideal para esta importante aplicação, uma vez que sua 

alta volatilidade permite sua fácil evaporação o que o leva a 

ser um produto com nível de resíduo extremamente baixo. 

Podem ser encontradas versões estéreis desenvolvidas com 

água WFI, filtradas com membranas 0,22 micras e irradiadas 

com radiação gama.   

SEPTIHOL
ÁLCOOL ETÍLICO E ISOPROPÍLICO

A Equipe de Suporte Técnico Steris está disponível 
para auxiliar na personalização de seu programa de 
controle de contaminação, fornecendo auxílio para o 
melhor aproveitamento dos produtos.

Áreas assépticas;

Laboratórios e centros de pesquisa;

Áreas que requerem controle ambiental de contaminações 
microbiológicas;

Desinfecção de superfícies e controle antimicrobiano de: 
cortinas de fluxo laminar, luvas, pavimentos, paredes, tetos, 
bancadas, compartimentos de segurança biológica, carri-
nhos e outros equipamentos.

APLICAÇÕES 

MOP

Esfregão

Pulverização 

Nebulização

OS PRODUTOS DEVEM SER APLICADOS POR:
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Consulte nosso time de especialistas.

Nível de endotoxinas extremamente baixo, o que 
reduz riscos de contaminação

Possui versões diluídas com Água para Injeção (WFI)

Baixíssimo acúmulo de resíduos na superfícieFormulado para uma fácil evaporação

Facilita a introdução em áreas assépticasDuplamente embalado

Garantia de esterilidade – Introdução mínima 
de carga biológica

A versão estéril foi submetida a filtração com membra-
na 0,22 micras e irradiação gama. A esterilidade de 
cada lote é testada de acordo com as normas da USP

Qualidade assegurada

Septihol 

Septihol 

Álcool Isopropílico

Álcool Isopropílico

Pulverizador de gatilho de 650,62 mL

PRODUTO

PRODUTOS

Não Estéreis
COMPOSTO BASE APRESENTAÇÃO

Galão de 3,78 L               

12 por caixa

QUANTIDADE

4 por caixa               

625477

CÓDIGO

625408

Septihol Sterile

Septihol Sterile

Álcool Isopropílico

Álcool Isopropílico

Pulverizador de gatilho de 473,18 mL

PRODUTO
Estéreis

COMPOSTO BASE APRESENTAÇÃO

Pulverizador de gatilho de 946,18 mL 

12 por caixa

QUANTIDADE

12 por caixa              

6248Y4

CÓDIGO

624896               

Septihol Sterile

Septihol WFI Sterile  

Álcool Isopropílico

Álcool Isopropílico

Galão de 3,78 L              

Pulverizador de gatilho de 473,18 mL               

4 por caixa

12 por caixa               

624808

625077WR               

Septihol WFI Sterile  

Septihol Ethyl 
WFI Sterile   

Septihol Ethyl 
WFI Sterile   

Septihol Ethyl 
WFI Sterile   

Álcool Isopropílico

Álcool Isopropílico

Pulverizador de gatilho de 946,18 mL

Pulverizador de gatilho de 650,62 mL               

12 por caixa

12 por caixa               

625096WR

1S1077WR               

Álcool Isopropílico

Álcool Isopropílico

Pulverizador de gatilho de 946,18 mL

Galão de 3,78 L                            

12 por caixa

4 por caixa               

1S1096WR

1S1008WR               

Fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e 
com rastreabilidade lote a lote

Possui processo de esterilização validado e com docu-
mentação publicada que elimina problemas na regulari-
zação de metodologias de validação de limpeza 

Garantia comprovada de esterilidade perante 
órgãos regulamentadores 

Elimina necessidade de manipulação e/ou 
produção “in-house”

Produto pronto para uso

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

O conceito base de qualquer programa de controle de contaminação reside no desinfetante ideal a ser utilizado diariamente. 
Os desinfetantes devem ser utilizados em rotação com um esporicida. Historicamente, tem sido utilizada uma rotatividade de 
múltiplos desinfetantes, mas se o desinfetante possui uma eficácia de largo espectro tal prática não é necessária.


