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START BG  é um desinfetante bactericida 
indicado exclusivamente para uso hospitalar e 
em estabelecimentos relacionados com o 
atendimento à saúde. Possui agentes 
químicos capazes de destruir 
microorganismos na forma vegetativa 
existentes em superfícies inertes que entram 
em contato com tecidos vivos e que não 
podem ser desinfetados por métodos físicos. 
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� DESINFETANTE HOSPITALAR PARA 
SUPERFÍCIES FIXAS com amplo 
espectro de ação, indicado para 
instrumentos cirúrgicos médico-
hospitalares, odontológicos e uso em geral 
(pisos, paredes e bancadas);  

� Produto econômico, pois permite diluições 
e economiza no transporte e 
armazenamento; 

� Menor custo real por poder de 
desinfecção; 

� Ação bactericida frente às seguintes 
cepas: Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli,  Salmonella choleraesuis 
e Staphylococcus aureus; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Utilize uma solução de START BG  a 1% (ou 
seja, dilua 1L de START BG  em 100L de 
água). Após a limpeza da superfície e 
instrumentos a serem sanitizados, aplique a 
solução por imersão ou aspersão e deixe agir 
por 10 minutos. O produto também pode ser 
pulverizado em paredes e equipamentos. Não 
é necessário enxaguar. 
 
Importante: É recomendável o uso de EPI's 
(botas, luvas, óculos de segurança e avental) 
ao manusear o produto e suas diluições.  
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto:  Líquido 
Cor: Incolor 
Odor: Inodoro 
Densidade:  1,0170 g/cm3 

pH (tal qual):  5,5 – 6,5 
 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Cloridrato de Polihexametileno Biguanida 
(PHMB), tensoativo não iônico, sequestrante e 
veículo. Princípio ativo:  Cloridrato de 
Polihexametileno Biguanida 8,0%. 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha o produto em sua embalagem 
original, ao abrigo de luz e bem fechada após 
o uso. Não reutilize a embalagem vazia para 
outros fins. 
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
ATENÇÃO! Não ingerir. Evite a inalação ou 
aspiração e o contato com os olhos, contato 
com a pele. Em caso de contato com os olhos, 
lave-os com água em abundância. Se 
ingerido, não provoque vômitos e procure um 
Serviço de Saúde mais próximo, levando o 
rótulo ou a embalagem do produto. Lave os 
objetos ou utensílios usados como medida 
antes de reutilizá-los.  
ATENÇÃO:  Não misturar com outros produtos 
a base de tensoativos aniônicos (Exemplo: 
detergentes). 
 

PRAZO DE VALIDADE 
 
36 meses a partir da data de fabricação. 

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
5L. 
 

REGISTROS 
 
REGISTRO MS: 3.1282.0297 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 


