
VESTA-SYDE SQ
DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO

Os desinfetantes Steris foram especificamente formulados para a descontaminação de superfícies duras e não porosas, e são 

encontrados tanto nas versões estéreis e não estéreis. 

A linha Vesta-Syde SQ foi formulada para limpar e desinfetar em um único passo (contém tensoativos e quelantes em suas 

formulações). Possui um largo espectro de ação em microrganismos e uma excelente compatibilidade de materiais, o que 

possibilita a utilização diária sem impactos consideráveis nas superfícies.

A Equipe de Suporte Técnico Steris está disponível para 

auxiliar na personalização de seu programa de controle de 

contaminação, fornecendo auxílio para o melhor aproveita-

mento dos produtos.  

APLICAÇÕES 

Áreas produtivas;

Laboratórios e centros de pesquisa;

Áreas que requerem controle ambiental de contaminações 
microbiológicas;

Desinfecção de superfícies e controle antimicrobiano de: 
pavimentos, paredes, tetos, bancadas, compartimentos de 
segurança biológica, carrinhos e outros equipamentos.

OS PRODUTOS DEVEM SER APLICADOS POR: 

MOP

Esfregão

Pulverização 

Nebulização
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Consulte nosso time de especialistas.

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 múlti-

plos desinfetantes, mas se o desinfetante possui uma eficácia de largo espectro tal prática não é necessária.

*Não estéril - Filtrado para uma qualidade utilizável em uma variedade de áreas

** Estéril – Filtrado, submetido a irradiação gama e duplamente embalado visando facilitar a introdução em áreas assépticas

Necessita de uma utilização reduzida de esporici-
das para controlar a contaminação por bolores

Excelente eficácia fungicida

Eficácia comprovada contra muitos microrganis-
mos comuns

Eficaz contra um largo espectro de bactérias, fungos e 
vírus (AOAC e EN

Permite uma utilização frequente em diversas 
superfícies 

Compatível com uma grande variedade de materiais

Garantia de esterilidade

A versão estéril foi submetida a irradiação gama e a 
esterilidade de cada lote é testada de acordo com as 
normas da USP

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

Permite a harmonização global de desinfetantes 
para superfícies duras

Ingredientes ativos notificados de acordo com a 
diretiva da EU relativa a produtos biocidas e regis-
trados junto a agência EPA nos EUA

Reduz o impacto ambiental de eliminação ao 
mesmo tempo que mantém uma excelente capaci-
dade de limpeza

Formulado com agentes tensoativos biodegradáveis 

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Vesta Syde se (não estéril)*          

Vesta Syde st (estéril)**                     

0,8% (8 mL/Litro)

0,8% (8 mL/Litro)

Galão de 3,78 L              

PRODUTO DILUIÇÃO RECOMENDADAAPRESENTAÇÃO

Sache de 59,1 mL                         

4 por caixa

QUANTIDADE

144 por caixa               

633508

CÓDIGO

634029  


