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Bell Citric® 
Desinfetante desincrustante para máquinas de hemodiálise 

 
Descrição 

Bell Citric® é um produto de uso profissional, constituído de mistura equilibrada de 
Ácido Cítrico, em veículo estabilizado, especialmente desenvolvido para desinfecção e 
desincrustação hospitalar em geral. Bell Citric® é um desincrustante à base de ácido 
cítrico (50%) indicado para uso em desinfecção química de máquinas de hemodiálise. 
Efetivo na remoção de depósitos de Carbonato de Cálcio, Magnésio e resíduos 
orgânicos. 

 
Propriedades Físicas 

 

Aspecto Líquido cristalino sem cor até amarelo claro  
Densidade à 20 °°°°C 1,15 – 1,20 g/cm3 
Solubilidade Miscível com água em qualquer proporção e 

solventes orgânicos polares (Ex.: Álcoois) 
 

Estabilidade Térmica 

 

Ponto de Fulgor (vaso fechado) Não aplicável  
Ponto de Congelamento Aprox. -25 °C 
Flamabilidade Não e combustivel 
Temperatura recomendada de armazenagem -30 °C à +35 °C 
Temperatura máxima de transporte 40 °C 

 
 

Aplicação e Dosagem 
 

Utilizar em máquinas de hemodiálise com sistema de mistura proporcional. Bell Citric® 
é misturado com água na proporção recomendada de dosagem do fabricante do 
equipamento de hemodiálise. Bell Citric® deve ser usado pela linha de entrada do 
desinfetante. O tempo de ação é de 15 minutos. Enxaguar a seguir até que o nível 
residual verificado na mangueira de entrada do dialisador esteja em níveis aceitáveis. 
 
 
Composição 

Ácido Cítrico, aditivo, estabilizante e veículo q.s.p. 
 
 
Embalagem 
Frascos plásticos contendo 5 litros. 
 
 
Validade 
A validade do Bell Citric® é de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que 
armazenado em condições adequadas. 
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Registro 
Produto registrado na Anvisa - Ministério da Saúde. 

Assistência Técnica 

A Bell Type® está à sua disposição para orientações, na utilização deste produto. 
Consulte-nos. 
 

 

 

 


