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Desinfetante de Alta Eficiência
O BruTab 6S foi produzido para fornecer limpeza e desinfecção eficaz em áreas onde é de primordial 
importância controlar o risco de contaminação cruzada em superfícies inertes pré-limpas, sólidas, 
não porosas e tratadas.
O ingrediente ativo desse produto é o dicloro-s-triazinetriona de sódio (NaDCC), que produz solução 
de cloro muito eficaz como agente desinfetante contra uma ampla variedade de microrganismos.
Com um pH neutro de aproximadamente 6,5 quando dissolvido em água, se torna menos prejudicial 
para saúde e superfícies.
Os comprimidos efervescentes de dose única permitem o cálculo preciso de quantidade em cada 
preparação, eliminando desperdício e trazendo lucratividade para a empresa.

Os limpadores de sala limpa TexVantage ™ Polyester são construídos com 100% poliéster, criando um 
limpador ideal para controle de derramamento, limpeza e aplicação de soluções. Eles foram 
projetados para uso em superfícies abrasivas. Este limpador não prenderá ou abrasará facilmente a 
liberação de partículas e fibras no processo ou no ambiente.

Wipers
TexVantage™ - 100% Poliéster

Código

TX8944

Descrição

4”x4” (10cm x 10cm) seco 300 wipers/pacote 20 pacotes

Embalagem Pacotes por Caixa 

TX8949 9”x9” (23cm x 23cm) seco 150 wipers/pacote 10 pacotes

TX8942 12”x12” (31cm x 31cm) seco 100 wipers/pacote 10 pacotes

Limpador durável, ideal para controle de derramamento, limpeza e aplicação de soluções
Os limpadores de sala limpa não tecidos TexVantage™ são feitos de 40% de poliéster / 60% de 
celulose com uma aresta cortada e são fabricados em salas limpas. Esses limpadores de sala limpa 
são fabricados para fornecer um limpador adequado para limpeza e limpeza geral.

TexVantage™ - 40% Poliéster e 60% Celulose

Código

TX8939

Descrição

9”x9” (23cm x 23cm) seco 300 wipers/pacote 20 pacotes

Embalagem Pacotes por Caixa

TX8932 12”x12” (31cm x 31cm) seco 150 wipers/pacote 20 pacotes

TX8932S 12”x12” (31cm x 31cm) seco 100 wipers/pacote 5 pacotes

Os limpadores de sala limpa não estéreis Vertex® Microdenier são feitos de material 100% poliéster, 
sem nylon, com uma borda selada processada no sistema de fabricação Vertex® totalmente 
automatizado da Texwipe .O processo Vertex® avança na tecnologia de fabricação de limpadores de 
salas limpas, elevando-a ao nível mais alto do setor.
O Microdenier Vertex® fornece baixos níveis de partículas e extraíveis, criando um limpador de baixo 
fiapo adequado para limpeza e limpeza críticas. A construção exclusiva de microdenier permite um 
aumento na elevação e captura de partículas tão pequenas quanto micróbios. 

Vertex™ Microdenier - 100% Poliéster 
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Código

TX3059

Descrição

9”x9” (23cm x 23cm) seco

TX59 12”x12” (31cm x 31cm) seco

100 wipers/pacote 5 pacotes

Embalagem Pacotes por Caixa

100 wipers/pacote 10 pacotes
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Os limpadores de sala limpa não tecidos BlueWipe® TX512 são feitos de 45% de poliéster / 55% de 
material não tecido de celulose com uma aresta cortada. A estrutura da limpeza permite um 
limpador durável de sala limpa, ideal para controle de derramamento, limpeza e aplicação de 
soluções. A cor azul oferece um alerta para a exposição de líquidos e / ou derramamentos perigosos. 
Esses lenços não tecidos são fabricados em salas limpas.

BlueWipe™ - 45% Poliéster e 55% Celulose 

Código

TX512

Descrição

12”x12” (31cm x 31cm) seco 50 wipers/pacote 10 pacotes

Embalagem Pacotes por Caixa

A  National Science Foundation (NSF)  é uma agência governamental dos Estados Unidos, fundada 
para padronizar os requisitos de saneamento e segurança alimentar (www.nsf.org). A NSF é um 
organismo de certificação independente, credenciado e independente, que  testa e certifica 
produtos para verificar se atendem aos padrões de saúde e segurança pública . Os produtos que 
atendem a esses padrões ostentam a marca NSF.

TechniScrub™ - 50% Poliéster e 50% Celulose

Código

TX4409

Descrição

9”x9” (23cm x 23cm) seco 100 wipers/pacote 10 pacotes

Embalagem Pacotes por Caixa

TX4412 12”x12” (31cm x 31cm) seco 100 wipers/pacote 10 pacotes

A Texwipe® fez uma extensa pesquisa sobre as características de desempenho do poliéster 
fabricado com rPET em comparação com o material de poliéster virgem. Os materiais rPET foram 
processados   através das linhas de fabricação da Texwipe e demonstraram propriedades 
equivalentes como material virgem.
Com esses resultados, nasceu uma nova linha de produtos, culminando no lançamento dos 
produtos Revolve ™

REVOLVE™ - 100% Poliéster (rPet - Poliéster Reciclável) 

Código

TX1704

Descrição

4”x4” (10cm x 10cm) seco 100 wipers/pacote 20 pacotes

Embalagem Pacotes por Caixa

TX1709 9”x9” (23cm x 23cm) seco 100 wipers/pacote 10 pacotes

TX1712 12”x12” (31cm x 31cm) seco 100 wipers/pacote 10 pacotes

Os limpadores de sala limpa não tecidos pré-umedecidos TechniSat ® são feitos de material não 
tecido de 45% poliéster / 55% celulose com uma aresta cortada e são fabricados em salas limpas . 
Esses lenços são fabricados para fornecer baixos níveis de partículas e extraíveis, criando um 
limpador adequado para limpeza e limpeza geral. Nível e força de umidade consistente.
Os produtos TechniSat® são pré-umedecidos com 0,2 µm de grau USP filtrado a 70% IPA / 30% DIW, 
6% IPA / 94% DIW ou 70% de etanol desnaturado / 30% DIW .

TechniSat™ - 45% Poliéster e 55% Celulose - Pré-Umedecidos

Código

TX1045

Descrição

6" x 8" (15 cm x 20 cm)  70% IPA 100 wipers/canister 12 canisters 

Embalagem Embalagem/Caixa

TX1067 7" x 11" (18 cm x 28 cm) 70% IPA 200 wipers/pacote 4 pacotes

TX1068 7" x 11" (18 cm x 28 cm) 70% Ethanol 50 wipers/pacote 20 pacotes

STX1068 7" x 11" (18 cm x 28 cm) 70% Ethanol, Estéril 50 wipers/pacote 20 pacotes

TX1048 8" x 5" (20 cm x 13 cm) 6% IPA 210 wipers/pacote 12 pacote e 1 tubo

STX1041 8" x 5.5" (20 cm x 14 cm) 70% IPA, Estéril 50 wipers/pacote 8 pacotes

TX1041 9" x 11" (23 cm x 28 cm) 70% IPA 70  wipers/pacote 12 pacotes

TX1065 9" x 11" (23 cm x 28 cm) 70% IPA 50  wipers/pacote 20 pacotes

TX3214 9" x 11" (23 cm x 28 cm) 70% IPA, Estéril 50  wipers/pacote 20 pacotes

TX3217 9" x 11" (23 cm x 28 cm) 70% IPA, Estéril 20 wipers/pacote 24 pacotes

TX8488 9" x 11" (23 cm x 28 cm) 6% IPA 300 wipers/pacote 3 pacotes

Os limpadores de sala limpa não tecidos pré-umedecidos TechniSat ® são feitos de material não 
tecido de 45% poliéster / 55% celulose com uma aresta cortada e são fabricados em salas limpas . 
Esses lenços são fabricados para fornecer baixos níveis de partículas e extraíveis, criando um 

Os produtos TechniSat® são pré-umedecidos com 0,2 µm de grau USP filtrado a 70% IPA / 30% DIW, 

Embalagem/Caixa

12 pacote e 1 tubo
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Mops

Código

TX7108

Descrição

Kit AlphaMop (Base + Haste + Acessórios)

Projetado para trocas fáceis de capa, este esfregão plano grande é ideal para limpar superfícies 
como tetos, pisos e paredes. A cabeça acolchoada permite um contato consistente com diferentes 
superfícies. As tampas cabem facilmente sobre a cabeça, permitindo uma troca rápida. Disponível 
em modelos padrão e seguros para autoclave.
O Texwipe® AlphaMop ™ possui uma grande cabeça de esfregona termoplástica de 15 "x 8" (38 cm 
x 20 cm), alça de fibra de vidro de 60 "(1,5 m), almofada e pinos de fixação.

AlphaMop™ - Termoplástica 

AlphaMop™ - Peças de Reposição 

Código

TX7108H

Descrição

Reposição da Base AlphaMop (38cm x 20cm)

TX7108AH Reposição da Base AlphaMop (38cm x 20cm) - Autoclavável 

Base para AlphaMop™

Código

TX7123

Descrição

Reposição de Haste AlphaMop 60” (1.5 m) - Autoclavável 

TX7160 Reposição de Haste Telescópica AlphaMop 60” - 112” (1.5 m - 2.8 m) - Autoclavável 

Haste para AlphaMop™

Código

TX7118F

Descrição

Kit Almofada de Espuma Branca (25 almofadas e 4 clips) - Autoclavável 

STX7118F Almofada Estéril de Espuma Branca - Autoclavável 

TX7129 Almofada de Espuma Azul - Autoclavável 

Almofadas para AlphaMop™

Código

TX7118

Descrição

Capa 100% Poliéster para AlphaMop  - Autoclavável 

STX7118 Capa Estéril 100% Poliéster para AlphaMop - Autoclavável 

TX7026 Capa 100% Poliéster para AlphaMop Pré-umedecida 6% IPA / 94% DIW

Capa para Alphamop™ (Cover) 100% Poliéster

Código

TX7118M

Descrição

Capa para AlphaMop em Microdenier 100% Poliéster - Autoclavável 

STX7118M Capa para Almofada Estéril em Microdenier 100% Poliéster - Autoclavável 

Capa para Alphamop™ (Cover) Microdenier 100% Poliéster
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Superfícies planas verticais e horizontais em salas limpas, antecâmaras, vestiários e áreas de piso. O 
tamanho pequeno limpa convenientemente áreas, paredes, tetos, pisos e equipamentos de difícil 
acesso. Limpeza em indústrias farmacêuticas, biomédicas, de composição farmacêutica asséptica 
e de dispositivos médicos.

ClipperMop™

Código

TX7115

Descrição

TexMop™ 8” em Aço Inoxidável (20cm x 10cm) - Autoclavável 

 TX7116 TexMop™ 11” em Aço Inoxidável (28cm x 10cm) - Autoclavável 

Texwipe® oferece uma linha completa de esfregões. O TexMop ™ é um esfregão plano ideal para 
limpar superfícies como teto, pisos, paredes e de difícil acesso. Disponível como cabeçote de 8 "para 
uso com os limpadores de mesa de 9" x 9 "(23 cm x 23 cm) da Texwipe e como cabeçote de 11" para 
uso com os limpadores de mesa de 12 "x 12" (30 cm x 30 cm) da Texwipe.

TexMop™ - Aço Inoxidável 

Código

TX7102

Descrição

ClipperMop - 7” (18cm x 10cm) - Autoclavável  

TX7102 ClipperMop - 11” (28cm x 10cm) - Autoclavável 

Código

TX7102C

Descrição

Clipes de polietileno e parafusos de nylon para uso com TX7102 e TX7103 - Autoclavável 

TX7111A Almofadas de reposição ClipperMop ™ para TX7102 - Autoclavável 

TX7111B Almofadas de reposição ClipperMop ™ para TX7103 - Autoclavável 

TX7112 ClipperMop ™ 7 " - Somente base de substituição - Autoclavável 

TX7113 ClipperMop ™ 11 "x 4" (28 cm x 10 cm) - Somente conjunto da base de substituição - Autoclavável 

TX7113 ClipperMop ™ (18 cm x 10 cm) - Somente conjunto da base de substituição - Autoclavável 

ClipperMop™ - Peças para Reposição

TexMop™ - Peças de Reposição

Código

TX7150

Descrição

8” x 4” Reposição Almofada para Equipamento TexMop 7115 (20cm x 10cm) - Autoclavável  

TX7151 8” x 4” Reposição Almofada para Equipamento TexMop 7103 (28cm x 10cm) - Autoclavável  

Almofadas para TexMop™ 

Código

TX7117

Descrição

16” - 23” (41cm - 58cm) Haste Telescópica em Aço Inoxidável - Autoclavável    

TX7181 4” - 16” (1.2 m - 4.8 m) Extensão Haste de com 4 peças em Alumínio, Azul - Autoclavável  

TX7182 12” x 30” (30cm - 76cm) Haste Telescópica em Alumínio, Azul - Autoclavável  

TX7183 55” x 92” (1.4m - 2.3m) Haste Telescópica em Alumínio, Azul - Autoclavável  

Haste para TexMop™
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Baldes

Espremedor

Liner

Carrinhos

Baldes Retângulares - AlphaMop™ 

Código

TX7054

Descrição

Balde de Aço Inoxidável (Tipo 304) - 7 galões (28 litros) (53cm x 33cm x 20cm) - Autoclavável 

TX7060 Balde de Polipropileno Vermelho - 6 galões (22 litros) (45cm x 24cm x 24cm) - Autoclavável 

TX7061 Balde de Polipropileno Azul - 6 galões (22 litros) (45cm x 24cm x 24cm) - Autoclavável 

TX7062 Balde de Polipropileno Verde - 6 galões (22 litros) (45cm x 24cm x 24cm) - Autoclavável 

Espremedor BetaMop™

Código

TX7041

Descrição

Espremedor para Baldes Redondos em Aço Inoxidável (Tipo 304) - Autoclavável 

TX7043 Espremedor para Uso com Sistemas de Esfregões Planos e Baldes Retangulares em 100% de aço
inoxidável (tipo 304) - Autoclavável 

Liner Estéril

Código

STX7099

Descrição

Revestimentos para Carrinhos Estéreis Texwipe (não recomendado para TX7054 e TX7063)

Carrinho - Aço Inoxidável

Código Descrição

TX7046 Carrinho para Sala Limpa em Aço Inoxidável (Tipo 304), dimensões: 71 cm x 78 cm x 48,9 cm
(28 "x 31" x 19,25 ") - Para uso com baldes retangulares e redondos - Autoclavável 

TX7046E TX7046 Extender - Converte TX7046 em um sistema de 3 baldes.  Aço inoxidável com rodízios
48 cm x 29 cm (11,5 "x 19,25") - Autoclavável 

Baldes Redondos -  BetaMop

Código

TX7057

Descrição

Balde 100% de Aço Inoxidável (tipo 304) 8 galões (30 litros) (31,1cm X 37,4cm) - Autoclavável 

TX7058 Balde 100% de Aço Inoxidável (tipo 304) 10 galões (37 litros) (53,3cm X 33,0cm) - Autoclavável 

TX7065 Balde 100% de Aço Inoxidável com rodízios (tipo 304) 8 galões (30 litros) (31,1cm X 37,4cm) - Autoclavável 

TX7066 Balde 100% de Aço Inoxidável com rodízios (tipo 304) 10 galões (37 litros) (53,3cm X 33,0cm) - Autoclavável 

Autoclavável

Autoclavável
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Tapetes Adesivos para Entrada de Sala Limpa
Tamanho

18” x 36”

18” x 46”

24” x 36”

25” x 45”

36” x 46”

Cor

Azul

Cinza

Branco

Camadas

30

60

Sistema de Balde Duplo com Espremedor

Código Descrição

TX7063 Sistema com dois compartimentos com capacidade para (15 litros) com rodízios - Autoclavável 

kit Sistema de Limpeza
Combinação A

Código Descrição

TX7054 03 Baldes Retângulares - Autoclavável

TX7043 01 Espremedor - Autoclavável

TX7046 01 Carrinho - Autoclavável 

TX7046E 01 Estendedor de Carrinho - Autoclavável

TX7108A 01 Kit AlphaMop - Autoclavável

Combinação B

Código Descrição

TX7057 02 Baldes Redondos - Autoclavável

TX7041 01 Espremedor - Autoclavável

TX7046 01 Carrinho - Autoclavável

TX7092 01 BetaMop - Autoclavável

Combinação C

Código Descrição

TX7060 01 Balde em Polipropileno Vermelho - Autoclavável

TX7061 01 Balde Polipropileno Azul - Autoclavável

TX7062 01 Balde Polipropileno Verde - Autoclavável

TX7043 01 Espremedor - Autoclavável

TX7046 01 Carrinho - Autoclavável

TX7108 01 AlphaMop - Autoclavável
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Isopropílico (IPA) e Etílico
Código

TX8270

Descrição

Álcool Isopropílico (IPA)  Estéril 70% - Spray  (236mL)

TX3270 Álcool Isopropílico (IPA)  Estéril 70% - Spray  (473mL)

Álcool Isopropílico (IPA)  Estéril 70% - Spray  (946mL)

Álcool Isopropílico (IPA)  Estéril 70% - Galão  (3,8 Litros)

TX3273

TX3290

Álcool Desnaturado Etílico Estéril 70% (473mL)

Álcool Desnaturado Etílico Estéril 70% (946mL)

TX3267

TX3265

Swabs Microbiológicos

Código

STX705P

Descrição

Swab Estéril em Algodão e Haste em Poliestireno

STX705W Swab Estéril em Algodão e Haste em Madeira

Swab Estéril em Poliéster 

Swab Estéril Pequeno em Poliéster

STX763

STX764

Swab Estéril em Espuma Circular

Swab Estéril em Espuma Retângular 

STX708A

STX712A

Swab Estéril Alpha® Largo em Poliéster

Swab Estéril Alpha® Longo em Poliéster

STX714A

STX761

Swabs para Validação de Limpeza
Código

TX715

Descrição

Swab em Poliéster para HPLC

TX716 Swab Largo Absorbond® para HPLC

Swab Low TOC Alpha® (<50 µg/L, <50 ppb)

Swab Low TOC Alpha® (<50 µg/L, <50 ppb)

TX714K

TX761K

Álcool Estéril

Swabs

Prancheta Etiquetas
Autoclavável

Etiquetas
Térmicas

Etiquetas
com Brilho

Etiquetas
Fosca

Etiquetas
Personalizadas

 

TX715

TX716

TX714K

TX761K

Papéis e Etiquetas para Sala Limpa

Papel MP 10 Folhas Soltas Bloco de Notas Caderno Espiral Encadernador Bloco de Notas
Adesivos
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50 pares de luvas por caixa

Embalagem

Tamanho  Código 

5.5  330101055

6  330101060 

6.5  330101065

7  330101070

7.5  330101075

8  330101080

8.5  330101085

9  330101090

Nitrilite® 93-311 Proteção confiável para ambientes limpos

Nitrilite® 93-311 é uma luva de nitrilo limpo com baixos níveis de partículas e conteúdos iônicos  para uma 
proteção confiável contra produtos  Projetada para uso em ambientes Classe 100/Sala Limpa ISO 5.

Principais Características e Benefícios

 Compatível com ambientes Classe 100 (ISO 5)/ Sala Limpa de grau A
 Baixos níveis de conteúdo iônico e partículas para uma excelente proteção contra produtos

O acabamento texturizado garante uma aderência excepcional sob condições secas e úmidas e torna essa 
luva uma opção ideal para ser usada como luva externa no enluvamento duplo. Espessura ideal para otimizar 
a proteção e a sensibilidade tátil. O revestimento interno com tecnologia DERMASHIELD™ facilita o calçamento 
em condições secas e úmidas e também as trocas intraoperatórias.

Principais Características e Benefícios

 Aderência excepcional sob condições secas e úmidas
 Proteção e sensibilidade tátil ideais
 Pode ser calçada sem esforço quando seca ou úmida e também em trocas intraoperatórias.

Certificado de Aprovação - CA N°12.371 | Validade: 03/11/2022 | Nº. do Processo: 46000.007308/2017-33

50 pares de luvas por caixa

Aplicações Ideais
Transferência de líquidos
Limpeza e preparação de câmaras limpas

Embalagem

Tamanho  Código 

XS (5.5 - 6)  93311060

S (6.5 - 7)  93311070

M (7.5 - 8)  93311080

L (8.5 - 9)  93311090

XL (9.5 - 10) 93311100

Certificado de Aprovação - CA N°40.955 | Validade: 27/12/2022 | Nº. do Processo: 46000.008007/2017-27

Aplicações Ideais
Aderência melhorada em ambientes úmidos
Conforto extra durante procedimentos longos e sustentados
Uso como luva externa no uso de dupla luvagem

Encore® Latex Textured Luva cirúrgica de látex sem pó

Aderência melhorada em ambientes úmidos
Conforto extra durante procedimentos longos e sustentados
Uso como luva externa no uso de dupla luvagem
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Detalhes do Produto

Material    Látex de borracha natural

Conteúdo de pó   Sem pó

Cor    Natural

Espessura    Normal

Estilo do punho   Perlados com tecnologia Surefit™

Superfície externa da luva  Dedos e palma com textura

Superfície interna da luva  Revestido com polímero com
    Tecnologia dermashield™

Prevenção contra alergias  Nenhum

Nível de aderência   Proteção

Recomendação dupla luvagem  Luva exterior

Testada fármacosde quimioterapia Sim, de acordo com ASTM D6978
    (não listada na fda 510k)

Livre de buracos (nível de inspeção i) Controle do processamento
    antes de embalar: 0,65 (nível de
    inspeção GI) • Produto
    manufaturado final: 1,0 (nível
    de inspeção GI)

Detalhes do Produto

Material     Nitrilo

Antiestática    Sim

Aula sobre salas limpas   Classe 100/ ISO 5
     Classe A

Comprimento do punho   Mais comprido

Livre de buracos (nível de inspeção I)  NQA 2.5

Comprimento da luva    300/11,8

Superfície interna da luva   Cloradas, sem pó

Forma     Ambidestra

Estéril     Não

Testada fármacos de quimioterapia  Não

Espessura da palma    0,10/3,9

Espessura do dedo (mm/mil)   0,125/4,9
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TouchNTuff® 93-700 Luva nitrílica estéril compatível com ambientes Classe 100 (ISO 5)

Principais Características e Benefícios

 Compatível com ambientes Classe 100 (ISO 5)
Sala Limpa de grau A
 O nitrilo patenteado pela Ansell oferece proteção
superior contra respingos de produtos químicos

 Preço acessível sem comprometer o conforto
 O nitrilo resistente aprimora a proteção mecânica
 Livre de silicone para proteção do produto

200 pares de luvas por caixa

Detalhes do Produto

Material     Nitrilo

Antiestática    Sim

Sala limpa compatibilidade   Classe 100/ ISO 5
     Classe A

Cor     Verde

Comprimento do punho   Mais comprido

Estilo do punho    Com rebordo

Superfície externa da luva   Dedos com textura

Livre de buracos (nível de inspeção i)  NQA 1,5

Comprimento da luva    300/11,8

Recomendação para uso de dupla luvagem  Sim, luva exterior
     ou sub-luva

Superfície interna da luva   Cloradas, sem pó

Forma     Ambidestra

Estéril     Sim

Testada para fármacos de quimioterapia  Sim, de acordo com
     ASTM D6978 (não
     listada na FDA 510k)

Mais Detalhes do Produto

Fabricação / Normas de auditoria do SGQ          ISO 9001:2008

Método de esterilização    Irradiação   
                         GAMMA (25 kGy)

Validade      3 anos

Nível de proteína:                         Contém látex sem   
                      borracha natural

Fabricação / Normas de auditoria do SGQ          ISO 9001:2008

Embalagem

Tamanho  Código 

S (6.5 - 7)  384230

M (7.5 - 8)  384231

L (8.5 - 9)  384232

XL (9.5 - 10) 384233

BioClean™ Advance BASL Luvas de Látex Estéreis

Principais Características e Benefícios

  Flexibilidade e conforto        Livre de pó        Punho com rebordo        Fácil de sobrepor (uso duplo)        Embalagem EasyTear não particulada

Detalhes do Produto

Material     Látex de borracha
     natural

Compatibilidade sala limpa   Classe ISO 4 e BPF0-UE
     Grau A

Cor     Natural

Estilo do punho    Com rebordo

Superfície externa da luva   Dedos e palma com
     textura

Livre de buracos (nível de inspeção i)  Nível 3 de desempenho
     de NQA 0,65

Comprimento da luva     300/12

Recomendação para uso de dupla luvagem  Sim, luva exterior

Superfície interna da luva   Livre de pó, clorados

Forma     Para mão específica

Estéril     Sim

Testada para fármacos de quimioterapia  Não

Espessura da palma    0,17 / 6,69

Espessura do dedo (mm/mil)   0,20 / 7,87

Mais Detalhes do Produto

Método de Esterilização  Irradiação GAMMA 25 kGY

Nível de Garantia de Esterilidade  10¯⁶

Validade                       05 anos após fabricação

Embalagem
Tamanho  Código

10  BASL10.0

6  BASL6.0

6.5  BASL6.5

7  BASL7.0

7.5  BASL7.5

8  BASL8.0

8.5  BASL8.5

9  BASL9.0

As luvas de látex estéreis para sala limpa BioClean Advance têm formato anatômico, proporcionando 
flexibilidade e conforto ao usuário. As luvas longas de 300 mm (12”) foram projetadas para serem sobrepostas, 
possuem superfície texturizada para maior aderência e punho com rebordo para estabilidade no braço.

Certificado de Aprovação - CA N°39.113 | Validade: 15/09/2021 |  Nº. do Processo: 46000.005578/2016-29

200 pares de luvas por caixa 

Aplicações Ideais
Ambientes controlados e críticos, produção e fabricação, laboratório e P&D e 
departamento de processamento estéril.

A TouchNTuff® 93-700 é uma luva nitrílica estéril com preços acessíveis que oferece proteção e durabilidade 
superiores sem comprometer o conforto.
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Detalhes do Produto

Material     Látex de borracha
     natural

Compatibilidade sala limpa   Classe ISO 4 e BPF
     UE grau A

Cor     Natural

Comprimento do punho   Mão ao cotovelo

Estilo do punho    Com rebordo

Superfície externa da luva   Dedos e palma com
     textura

Livre de buracos (nível de inspeção i)  Nível 2 de desempenho
     de NQA 1,5

Comprimento da luva    400/16

Recomendação para uso de dupla luvagem  Sim, luva exterior

Superfície interna da luva   Livre de pó, clorados

Forma     Ambidestra

Estéril     Sim

Testada para fármacos de quimioterapia  Não

Espessura da palma    0,17 / 6,69

Espessura do dedo (mm/mil)   0,21 / 8,27

BioClean™ Maxima BLLS Luvas de Látex Estéreis 

Principais Características e Benefícios

 Flexibilidade e conforto
 Proteção que vai da mão até o ombro
 Livre de pó 

 Punho com rebordo
 Fácil sobreposição
 Embalagem EasyTear não particulada 

Detalhes do Produto

Material     Látex de borracha
     natural

Compatibilidade sala limpa   Classe ISO 4 e BPF-UE
     Grau A

Cor     Natural

Comprimento do punho   Mão ao ombro

Estilo do punho    Com rebordo

Superfície externa da luva   Dedos e palma com
     textura

Livre de buracos (nível de inspeção i)  Nível 2 de desempenho
     de NQA 1,5

Comprimento da luva    600/24

Recomendação para uso de dupla luvagem  Sim, luva exterior

Superfície interna da luva   Livre de pó, clorados

Forma     Para mão específica

Estéril     Sim

Testada para farmacos de quimioterapia  Não

Espessura da palma    0,18 / 7,09

Espessura do dedo (mm/mil)   0,20 / 7,87

A luva de látex estéril BioClean Maxima estéril de 600 mm (24 ") fornece proteção desde a mão até o ombro e 
uso flexível e confortável. A luva de cor natural possui superfície com textura, comporta uso duplo 
(sobreposição) e punho com rebordo para alta resistência a rasgo e ruptura .

BioClean™ Extra BLAS
As Luvas de Látex Extra-estéreis BioClean de 400 mm (16”) proporcionam proteção da mão ao cotovelo, 
flexibilidade e conforto para uso prolongado. Essa luva de cor natural possui superfície com textura e punho 
com rebordo para resistência.

Luvas de Látex Estéreis para sala limpa

Mais Detalhes do Produto

Método de Esterilização  Irradiação GAMMA 25 kGY

Nível de garantia de esterilidade  10¯⁶

Validade                       05 anos após fabricação

Mais Detalhes do Produto

Método de esterilização  Irradiação GAMMA 25 kGY

Nível de garantia de esterilidade  10¯⁶

Validade                       05 anos após fabricação

Embalagem
Tamanho  Código

6  BLLS60

6.5  BLLS65

7  BLLS70

7.5  BLLS75

8  BLLS80

8.5  BLLS85

9  BLLS90

10  BLLS100

Embalagem

TAMANHO  

P

M

L

XL

200 pares de luvas por caixa.

100 pares de luvas por caixa.

Aplicações Ideais
Ambientes controlados e críticos, produção e 
fabricação, laboratório e P&D e departamento de 
processamento estéril.

Aplicações Ideais
Ambientes controlados e críticos, produção e fabricação, laboratório e P&D
e departamento de processamento estéril.

Principais Características e Benefícios

 Flexibilidade e conforto    Punho com rebordo   Livre de pó 
 Proteção desde a mão até o cotovelo  Fácil sobreposição  Embalagem EasyTear não particulada



Aplicações Ideais

Os óculos de uso único BioClean Clearview BCGS1 são confeccionados em PVC leve e ultra suave, possuem 
um sistema de ventilação indireta para manter o conforto do usuário e reduzir o risco de contaminação do 
ambiente controlado. Com a certificação PPE Cat 2, fornecem proteção individual e podem ser usados sobre 
óculos de grau com facilidade. Possuem lente de policarbonato endurecido, oticamente correta, com 
revestimento antiembaçante e antirrisco para proporcionar visão nítida.

Os óculos de proteção de uso único BioClean Clearview BVGS irradiados por gama são confeccionados em 
PVC leve e ultrassuave e possuem um sistema de ventilação indireta para manter o conforto do usuário e 
reduzir o risco de contaminação do ambiente controlado. Com a certificação PPE Cat 2, fornecem proteção 
individual e podem ser usados sobre óculos de grau com facilidade. Além disso possuem lente de 
policarbonato endurecido, oticamente correta, com revestimento antiembaçante e antirrisco para uma 
visão nítida.  

 Limpeza e preparação de câmaras limpas
 Manuseio de produtos químicos
 Mistura e composição de sólidos e líquidos
 Fabricação de produtos farmacêuticos
 Prevenção do risco de contaminação cruzada

 Transferência de líquidos e sólidos entre
reservatórios e depósitos
 Fabricação de semicondutores
 Fabricação de dispositivos médicos
 Preparação de produtos farmacêuticos 

 Fabricação de dispositivos médicos
 Biotecnologias, Operações mistas
 Manuseio de material ativo.
 Manutenção de equipamentos e instrumentos
 Síntese de materiais orgânicos e outros materiais

Reutilizável     Não, produto de uso único

Material      Policarbonato e Silicone

Estéril      Sim

Sala Limpa     Classe ISO 4 e BPF-UE Grau A

Reutilizável     Não, produto de uso único

Material      Silicone

Estéril      Sim

Sala Limpa     Classe ISO 4 e BPF-UE Grau A

Reutilizável     Sim, autoclavável

Material      Borracha Termoplástica

Estéril      Não

Sala Limpa     Classe ISO 4 e BPF-UE Grau A

 Preparação de produtos farmacêuticos
 Limpeza e preparação de câmaras limpas
 Fabricação de nutracêuticos
 Fabricação de semicondutores
 Montagem de linha branca 

Aplicações Ideais

Óculos de proteção de uso único estéril BioClean™ Clearview
BCGS1

Óculos de proteção estéril de uso único BioClean™ Vijon
BVGS

Os óculos panorâmicos autoclaváveis BioClean Clearview BCAP apresentam uma estrutura de borracha 
termoplástica supermacia, com um sistema de ventilação indireta para proporcionar conforto e reduzir o 
risco de contaminação do ambiente controlado. Com profundidade e largura extras para proporcionar um 
maior campo de visão, são ideais para uso sobre óculos maiores e apresentam uma lente de policarbonato 
antirrisco opticamente correta, para visão desobstruída.   

 Fabricação de dispositivos médicos
 Biotecnologiase operações mistas
 Manuseio de material ativo, manutenção de
equipamentos e instrumentos
 Síntese de materiais orgânicos e outros materiais

 Preparação de produtos farmacêuticos
 Limpeza e preparação de câmaras limpas
 Fabricação de nutracêuticos
 Fabricação de semicondutores

Aplicações Ideais

Óculos panorâmico autoclavável BioClean™ Clearview BCAP
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Aplicações Ideais

 Fabricação de dispositivos médicos
 Biotecnologias, Operações mistas
 Manuseio de material ativo, Manutenção de
equipamentos e instrumentos
 Síntese de materiais orgânicos e outros materiais 

Aplicações Ideais

 Fabricação de dispositivos médicos
 Biotecnologias, Operações mistas
 Manuseio de material ativo, Manutenção de
equipamentos e instrumentos
 Síntese de materiais orgânicos e outros materiais

 Limpeza e preparação de câmaras limpas
 Fabricação de nutracêuticos
 Fabricação de semicondutores
 Montagem de linha branca
 Preparação de produtos farmacêuticos

 Limpeza e preparação de câmaras limpas
 Fabricação de nutracêuticos
 Fabricação de semicondutores
 Montagem de linha branca
 Preparação de produtos farmacêuticos

Reutilizável     Sim, autoclavável

Material      Borracha Termoplástica e Policarbonato

Estéril      Não

Sala Limpa     Classe ISO 4 e BPF-UE Grau A

Reutilizável     Sim, autoclavável

Material      Borracha Termoplástica e Policarbonato

Estéril      Não

Sala Limpa     Classe ISO 4 e BPF-UE Grau A

Óculos Univet 611 Sala Limpa Para Ambientes Controlados

A máscara da Sala Limpa 611 foi projetada para uso em salas com contaminações controladas (salas 
esterilizadas e limpas) ou em condições assépticas: sua estrutura macia suporta vários ciclos de 
esterilização a vapor, gama ou beta sem alterações perceptíveis. Para máxima adaptabilidade a todos os 
usuários, o dispositivo possui uma ampla faixa elástica de silicone com um sistema de ajuste rápido 
inovador.

 Esterilizável em autoclave, ideal para uso em sala limpa
 Protege contra impactos e radiações UV
 Pode ser usado por períodos prolongados, pois não cria distorção ou fadiga
 Nenhuma distorção de cor
 Versão UV400 disponível para uma proteção UV aumentada
 Zero Contaminação
 Armação resiste até 40 ciclos de esterilização em autoclave à 121°
 Antiembaçante AF121 (pode passar por 10 ciclos de esterilização sem perder o tratamento)
 Melhor solução técnica para ambientes que possuam controle de contaminação

Confeccionados em borracha de silicone supermacia e leve para proporcionar conforto ao usuário e uso 
prolongado, os óculos autoclaváveis para sala limpa BioClean Clearview BCAH possuem sistema indireto de 
ventilação para reduzir o risco de contaminação de ambientes controlados, lente de policarbonato 
oticamente correta e podem ser usado sobre óculos de grau.

Óculos autoclavável BioClean™ Clearview BCAH

Os óculos autoclaváveis para sala limpa BioClean Clearview BCAG possuem estrutura de borracha 
termoplástica supermacia com aberturas superiores e sistema indireto de ventilação inferior para 
proporcionar conforto ao usuário e reduzir o risco de contaminação do ambiente controlado. Esses óculos 
de proteção apresentam uma lente de policarbonato oticamente nítida antirrisco, que proporciona uma 
visão desobstruída. 

Óculos autoclavável BioClean™ Clearview BCAG
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Estrutura de esfregão giratória exclusiva em aço inoxidável eletropolido tipo 304. Movimenta-se facilmente 
sobre pisos, paredes, tetos, rodapés e áreas confinadas, como cantos ou escadas. Design discreto para 
limpeza fácil e eficiente em estações de trabalho ou outras áreas de difícil acesso.

TruClean Mop Frame Autoclavável

O esfregão de esponja Hydrosorb TruCLEAN contém uma espuma hidrofílica exclusiva que comporta até 15 
vezes o seu peso em líquidos, excelente para o controle de derramamentos. Seca rapidamente as 
superfícies sem deixar resíduos. Limpa e desinfeta uma área de 40cm x 12cm com uma única passada.
A fórmula especial de células abertas é impermeável à maioria dos produtos químicos. Durável e resistente 
a rasgos, mesmo após uso repetitivo.

TruClean Hydrosorb Sponge Mop Autoclavável

Espuma de poliuretano especialmente desenvolvido e projetado especificamente para uso em salas limpas 
e ambientes estéreis. Ideal para aplicar solução de limpeza e desinfecção em pisos, paredes e tetos.
Limpa e desinfeta uma área de 40 cm x 30 cm com uma única passada. Esponja de corpo grosso conforme 
a variação e protege superfícies delicadas. Excepcional resistência à abrasão e rasgo.
Compatível com esterilização gama, óxido de etileno e autoclave - até 121°C por 30 minutos.

TruClean Sponge Mop Autoclavável

TruClean Mop Cover Autoclavável
Mop 100% poliéster de filamento contínuo com design de trava de malha dupla e sem trava para máxima 
resistência à abrasão. Excelente coerência superficial, geração de partículas ultra baixa e níveis extraíveis.

TruClean Microfiber Mop Autoclavável
O esfregão de microfibra TruCLEAN contém materiais sintéticos de loop pequeno feitos de poliéster e 
poliamida para recursos de limpeza superiores. Os esfregões de microfibra são notavelmente eficazes 
devido às fibras microscópicas que raspam mecanicamente os contaminantes da área da superfície. 
Compatível com gama, óxido de etileno e esterilização em autoclave.

TruClean Pro Double Bucket Autoclavável 

Captura e isola contaminantes garantindo a entrega de agentes de limpeza puros. Elimina a necessidade 
de reaplicar água suja ou soluções enfraquecidas. Projetado para ser de fácil uso, oferecendo alto 
desempenho para limpeza. Compatível com gama, óxido de etileno e esterilização em autoclave.

TruClean Adjustable Mop Handle Autoclavável
Desenvolvido para exceder os padrões críticos de limpeza dos ambientes controlados. Otimizado para  
postura de trabalho, melhorando o nível de conforto e aumentando a eficiência da limpeza. Durável e leve, 
feito com poliéster de alta qualidade e materiais compostos usando tecnologia pull-wind (454 g).
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TruClean Pro Triple Bucket Autoclavável
Captura e isola contaminantes garantindo a entrega de agentes de limpeza puros. Elimina a necessidade 
de reaplicar água suja ou soluções enfraquecidas. Projetado para ser de fácil uso, oferecendo alto 
desempenho para limpeza.
Compatível com gama, óxido de etileno e esterilização em autoclave.

TruClean 2 Autoclavável
O TruCLEAN 2 é um equipamento de ferramentas de limpeza para atender aos padrões críticos de 
ambientes controlados.
O design exclusivo do balde isola contaminantes sujos dos agentes de limpeza para desinfecção. Balde 
leve e durável, de 36 litros, fabricado em polipropileno resistente à temperatura. Inclui graduações em 
relevo para medição precisa e rodízios de 3 polegadas com rodas duplas. Inclui um rodízio com freio. 
Compatível com gama, óxido de etileno e esterilização em autoclave.

Vestimenta Tyvek Isoclean Estéril
A linha Tyvek® IsoClean® foi desenvolvida com DuPont™ Tyvek®, um não tecido composto por 100% 
polietileno de alta densidade, com baixíssima emissão de partículas, garantindo a segurança do processo 
de produção e reduzindo ao máximo os riscos de contaminação cruzada, além da proteção química 
proporcionada ao usuário.
Por seu alto nível de proteção e controle de contaminação, é ideal para a indústria farmacêutica e de 
biotecnologia, laboratórios, hospitais, produção de eletrônicos e semicondutores, garantindo segurança ao 
processo produtivo em ambientes controlados.
O grande diferencial das vestimentas DuPont™ Tyvek® IsoClean® para as demais vestimentas 
encontradas no mercado é o fato de ser esterilizada por meio de irradiação gama validada, um processo 
que faz com que tenham o mais eficiente nível de esterilização. É uma solução descartável e limpa, o que 
assegura facilidade no controle do uso e garante com que as vestimentas estejam sempre prontas para a 
utilização. Sem contar que as roupas oferecem um design confortável e foram desenvolvidas para permitir 
um maior raio de movimentação dos operários, além de oferecer maior durabilidade em uso.

 As vestimentas estéreis DuPont™ Tyvek® IsoClean® têm SAL (nível de garantia de esterilidade) de 10-6. 
As doses de radiação são validadas mediante testes para verificação de biocarga e doses, em 
conformidade com a norma ANSI/AAMI/ISO 11137.

 Vestimentas descartáveis não passam por diversos ciclos de lavagem e esterilização, de modo que sua 
barreira e eficiência são consistentes e diminuem o risco de contaminação cruzada.

 As vestimentas descartáveis ajudam a eliminar incertezas de orçamento relacionadas com manutenção, 
danos e perdas o que torna os gastos previsíveis e controlados.

 Para evitar imprevisibilidades com cadeias reutilizáveis (danos ou falhas de transporte), pode ser utilizada 
para demandas pequenas ou flexíveis, além de servir como estoque de segurança.

 Linha de produtos certificada para proteção química e biológica (ISO 16602) com registro CA e ANVISA.

 Proteção quando há riscos aos trabalhadores, como em manipulação de oncológicos, hormônios e 
materiais biológicos.

 Toda aquisição de vestimentas estéreis descartáveis Tyvek® IsoClean® é acompanhada tanto de 
Certificado de Esterilidade quanto de Certificado de Conformidade.

 Eficiência de filtração bacteriana (BFE) maior do que 98%, de acordo com a norma ASTM F2101.

Gama completa de vestimentas e acessórios:

 Macacão      Capuz      Aventais      Mangas      Cobre botas      Antideslizante
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Outros Fabricantes

Rodo Autoclavável - Em conformidade com FDA 
O rodo de uma só peça com design ultra-higiênico é ideal para coleta de água e sujeira. Este equipamento 
é especialmente eficaz em áreas que requerem o mais alto nível de higiene. A lâmina de borracha macia e 
flexível é ideal para remover resíduos de pisos e superfícies. Os rodos de higiene são uma boa base para 
qualquer HACCP ou programa de segurança alimentar. Resistente a autoclavagem a 121°C.

Haste em Alumínio para Rodo Autoclavável
Esta haste padrão pode ser usada com todas as vassouras, rodos e raspadores. A alça deve alcançar o 
queixo do usuário para evitar lesões nas costas. Resistente a autoclavagem a 121°C.

Haste em Aço Inoxidável para Rodo Autoclavável
Esta haste pode ser usada com todas as vassouras, rodos e raspadores. A alça deve alcançar o queixo do 
usuário para evitar lesões nas costas. Resistente a autoclavagem a 121°C.

Haste em Polipropileno para Rodo Autoclavável
A empunhadura ergonomicamente projetada da alça foi otimizada para ser confortável durante o uso. Feito 
de polipropileno, quimicamente resistente, o material pode ser usado com segurança em uma variedade de 
ambientes. O design higiênico minimiza o risco de contaminação cruzada e facilita a limpeza e manutenção. 
Resistente a autoclavagem a 121°C.

Frasco Autoclavável
Frasco totalmente autoclavável, estrutura de pistão patenteada e capacidade de 500 ml. Este spray é 
composto por peças resistentes ao calor e utilizáveis   para esterilização autoclavável.
Uma mangueira móvel permite pulverizar em vários ângulos sem deixar líquido na garrafa.
O ângulo de pulverização pode ser ajustado girando um bico.

Ideal para utilizar:

- Etanol (Álcool Etilico)
- Solução de cloreto de benzalcônio 0,2%
- Solução de cloridrato de alquildiaminoetilglicina 0,2%
- Solução de gluconato de clorexidina a 0,05%
- Solução de acrinol 0,2%
- Desinfetante à base de iodo

Canetas Autoclaváveis
Para superfícies de metal, cerâmica, plástico, papel, vidro, etc.
Marcação a base de óleo resistentes à lavagem, desgate, ácidos leves e soluções alcalinas.
Resistentes a autoclavagem a 121°C / 15 minutos.
Marcação de aproximadamente 1mm de largura.
Tampa indicativa da cor da tinta.
Disponível nas cores azul e preta.
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Telefone de Mãos Livres para Sala Limpa

Interfone de Embutir/Sobrepor para Sala Limpa

Relógio e Monitores para Sala Limpa

Aspiradores para Sala Limpa Autoclavável 
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Para todas as solicitações, a CMS encontrará uma resposta.
Envie sua solicitação para nossa equipe especializada.

Rua Santa Gertrudes, 869, Centro - Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-017
+55 19 3872.8300 |  www.cmscientifica.com.br  |  contato@cmscientifica.com.br


