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Referente: LAUDO VIRUCIDA VOXILON~ AN 

Prezado Assesio: 
Vimos por meio desta fornecer laudo do ensaio virucida. 

1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

VOXILON~ AN 
Desinfetante de alto nível à base de ácido peracético a 0,2%. É indicado para materiais de . ' . 
assistência ventilatória em 'oxigenoterapia como nebulizadores, tubos corrugados, ambu e 

demais materiais utilizados em suporte ventilatório. É também indicado co.m segurança. para 
a desinfecção de endoscópios, colonoscópios.e afins, havendo total compatibilidade com os 
equipamentos. Nas áreas de odontologia, ortodontia e serviços protéticos seu uso é ideal 
para garantir a rápida e segura desinfecção dos mat eriais. Adequado também para 
desinfecção de instalações e equipamentos das indústrias farmacêuticas, cosméticas e afins. 

Composição 
Ácido peracético: 0,2% 
Ácido acético: qsp 
Peróxido de hidrogênio: qsp 
Veículo estabilizante: qsp 

Princípio ativo 
Ácido peracético 0,2% p/p : 
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Dados técnicos 
Aspecto, cor: Líquido, incolor a amarelado 
Odor e limite de odor: Acético (avinagrado) 

lnflamabilidade: Produto não inflamável 
Densidade: 1,05 g·cm·3 

Condição de armazenamento: Temperatura Ambiente 
Solubilidade: Totalmente solúvel em água 

Informações toxicológicas 
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O produto não é tóxico ou corrosivo por via oral, inalação ou via dérmica, não é irritante para 
os olhos e pele, conforme ensaios específicos, send<;> enquadrado como · categoria 5, de 
acordo com a NBR 14725-2. 

Prazo de valid.ade 

24 meses a partir da data de fabricação 

Dados do Fabricante 
Fabricado e distribuído por THECH DESINFECÇÃO LTDA 
Av. Fagundes Filho, 191, Edifício Dallas, conj. 142, Vila Monte Alegre, CEP 04304-010, São 
Paulo, SP. CNPJ 01.224.953/0001-04 

2. VfRUS TESTADOS 

• Coronavírus (strain MHV-03) 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
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a) Os - ensaios foram realizados em laboratório NB-2 . (~rô·~~'f~\Y.~~ . . I 
Recomendações da ANVISA Art. 1 e Art. 3 da IN 04/13 e IN ~~h~c~~·rn~tod_o 
normas (EN14476:2015, ASTM E1053- 11 e do Instituto Rotirrt Koch- RKI) 

seguindo as 
as· descritas nas 
obedecendo as 

Boas Práticas de Laboratório {BPL). . 

b) O ensaio da eficácia do desinfetante foi realizado em superfícies estéreis e su 
Soro Fetal Bovino+ 3 ml/L eritrócitos (para simular superfície suja) aplicado com 
01 e OS minutos. 

c) Os testes foram realizados em triplicada biológica e duplicata experimental, 
controles: 

• positivo (presença do vírus, com o uso do desinfetante e sistema celular); 

• negativo controle de células (apenas sistema celular, sem a presença de víru 
presença dos desinfetantes); 

• controle da diluição/titulação dos vírus e cultivo celular; 

A mistura vírus e VOXILON® A~ foi submetida a diferentes tempos (0,5, 01 e OS minutos). ;_ 
d) As placas com VOXILQN®AN +sistema celular foram inoculadas a 3rc em Estufa com 5% de 

C02 durante 48 horas a 5 dias. 

e) O título do vírus foi expresso como log10TCIDso/mL a partir do método Reed-Muench 1938). 
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4. RESULTADOS 
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A infecção para o VÍRUS (Coronavírus-strain MHV-3) foi INIBIDA para o produto VOXILON® AN 
quando aplicado na forma PURA e por 30 segundos d~ contato. Já para dih,Jição de 150 ml/L o 
produto VOXILON® AN foi inibida após OS minutos de contato. 

S. CONCLUSÕES 

Considerando que HOUVE inibição da infecção viral, pode-se concluir que o VOXILON® AN foi 
eficaz para inativação/destruição de partkulas virais, e, portanto recomenda.inos o uso na forma 
pura e na diluição de 1SO mL/L como potencial agente virucida para o vírus testado. Em relação 
ao tempo de contato {vírus e VOXILON® AN) o produto mostrou ser ativo a partir de 30 segundos 
quando aplicado puroi e a partir de OS minutos aplicado na diluição de 1SO mL/L para o vírus 
testado. 
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