
 Boletim técnico 
Revisão 01 - 09/2022 

 ASSERT PRONTO USO 
 

1. Dados do produto 

Assert Pronto Uso é um limpador e desinfetante hospitalar, à base de 
Quaternário de Amônio de 5ª Geração e Biguanida Polimérica (PHMB), limpa e 
desinfeta em única etapa com ação em 1 minuto, proporcionando agilidade na 
limpeza de áreas com maior incidência e risco de contaminação. 
Eficácia comprovada contra fungos e bactérias, como: Staphylococcus aureus, 
Salmonella Choleraesuis e Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, 
Trichophyiton Mentagrophytes, Candida Albicans, Acinetobacter Baumanii, 
Enterococcus Hirae, Enterococcus Faecium, Klebsiella Pneumoniae (KPC). 
Produto pronto uso, indicado para superfícies fixas e artigos não críticos. Pode 

ser amplamente utilizado em diversas superfícies e equipamentos hospitalares, 

tais como: centros cirúrgicos, UTIs, áreas de isolamento, CMEs, emergências, 

alas infantis, maternidades, dentre outras. Não agride os pisos tratados. 

Indicado também para artigos não críticos como, monitores, transdutores, 

cabos, suportes de soro, comadres, papagaios, aparelhos de pressão, 

termômetros, entre outros.  

 

Composição química: Ativos, Tensoativo Anfótero, Solvente, Coadjuvantes, 
Sequestrante, Conservante e Veículo. 
Princípio ativo: Cloreto De Benzil Coco Alquil Dimetil Amônio e Cloreto De 
Alquil Dimetil Benzil Amônio 0,53% E Polihexametileno Biguanida 0,20%. 
Validade: 24 meses 
 

 
 

2. Propriedades físico-químicas: 

Aspecto:..............................................................................................................................................Líquido Límpido  
Cores.............................................................................................................................................................. Incolor 
Odor:......................................................................................................................................................Característico 
pH:..................................................................................................................................................................6,9 – 8,9 
Densidade (g/mL):.................................................................................................................................. 1,055 – 1,110 
 

3. Modo de uso 

Para superfícies fixas e artigos não críticos:  

Pulverizar Assert Pronto Uso com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop na superfície. 

Espalhar, deixar agir por 1 minuto. Enxaguar se necessário.   

Método Diluição Tempo de contato 

Superfícies fixas e artigos não críticos Produto pronto para o uso 1 minuto 

 

Para artigos não críticos, quando usado por imersão, deixar agir por 1 minuto, em seguida exaguar e secar com 

outro pano seco e limpo. 
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4. Propriedades 

• Quaternário de Amônio de 5ª Geração e Biguanida 

• Pronto para o uso 

• Limpeza e desinfecção em única aplicação 

• Embalagem prática com gatilho 

• Alto poder de desinfecção  

• Ação em 1 minuto 
 

 

5. Embalagem 

 
Frasco com gatilho: 6 X 500 mL 

Frasco com gatilho: 6 X 1L 

 

 

6. ANVISA 

Produto Registrado na Anvisa nº 315120022  
             
Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de 
Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização dele, bem como 
para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos:  
sac@audaxco.com 
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