
Peroxide P35®  

Desinfetante esterilizante hospitalar especial para máquinas de hemodiálise 
 
 
Características 
Peroxide P35® é um produto de uso profissional, constituído de mistura equilibrada 
de Ácido Peracético, Peróxido de Hidrogênio, Ácido Acético, e Oxigênio Ativo, em 
veículo estabilizado desenvolvido para desinfecção e esterilização hospitalar em 
geral e, especialmente, indicado para a desinfecção química de máquinas de 
hemodiálise, bem como apresenta alta efetividade na remoção de depósitos de 
Carbonato de Cálcio, Magnésio e resíduos orgânicos. 
 
Propriedades Físicas 
Aspecto Líquido incolor 
Oxigênio Ativo 6,7 - 7,2% em peso 
Ácido Peracético Min. 3,5% em peso 
Peróxido de Hidrogênio Min. 11,0% em peso 
Ácido Acético Max. 15,0%  
Veiculo estabilizante Q.S.P. 100% 
Densidade à 20 °°°°C Aprox. 1,1 g/cm3 
Solubilidade miscível com água em qualquer proporção e 

solventes orgânicos polares (Ex.: Álcoois) 
 
Estabilidade Térmica 
Ponto de Fulgor (vaso fechado) Não aplicavel  
Ponto de Congelamento Aprox. -25 °C 
Flamabilidade Não e combustível 
Temperatura recomendada de armazenagem -12 °C à +35 °C 
Temperatura máxima de transporte 40 °C 

 
Aplicação e Dosagem 
Peroxide P35® é um agente bactericida, fungicida, viruscida (inactiva o vírus HBV), 
eficaz contra um amplo espectro de microrganismos (inclusive esporulados), que 
age pelo efeito poderoso de oxidação, sendo decomposto após aplicação, e não 
deixando resíduos biologicamente imcompativeis com o meio ambiente. Reduz 
pirogénios. Dissolve resíduos de sangue. 
 
Utilizar em máquinas de hemodiálise com sistema de mistura proporcional. 
Peroxide P35® é misturado com água numa proporção de 1:34, resultando numa 
concentração de uso contendo 0,1% de Ácido Peracético. Peroxide P35® deve ser 
utilizado pela linha de entrada do esterilizante. 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 recomendados. 
 
Composição 
100g de Peroxide P35® contém Ácido Peracético (mínimo 3,5g), Peróxido de 
Hidrogénio e Ácido Acético, veículo estabilizante q.s.p.. 
 
Embalagem 
Frascos plásticos contendo 5 litros. 
 
Validade 
A validade do Peroxide P35® é de 6 meses, a partir da data de fabricação, desde 
que armazenado em condições adequadas. 

 

Registro 
Produto registrado em órgãos subordinados ao Ministério da Saúde. 
 
Assistência Técnica 
A Bell Type® está à sua disposição para orientações, na utilização do Peroxide 
P35®. Consulte-nos. 
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