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MIRAX -  OXY 
DESINFETANTE HOSPITALAR  

A Renko Químicos garante que seu produto, o desinfetante hospitalar para superfícies fi xas e artigos 
não críticos a base de Peróxido de hidrogênio e Quaternário de amônio 5ª geração, tem ação bactericida 
e bacteriostático, agindo com efi ciência sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas.

Este produto possui laudo técnico realizado pelo Instituto de Biologia da UNICAMP que atesta ação 
virucida na diluição 1:100  tempo de ação 2 minutos para: CORONAVÍRUS/ COVID19/MHV-3 (murino),HCoV-
OC43, HCoV-HKU1, SARSr-CoV e MERS-CoV; ADENOVÍRUS TYPE 5; NOROVÍRUS MURINO ( Vesivírus, Lagovírus, 
Sapovírus e Norovírus), além da efi cácia comprovada nas bactérias Staphylococcus aureus, Salmonella 
choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae e Escherichia coli, na diluição de 1:100 e 
tempo de contato de 10 minutos.  Possui efi cácia contra microrganismos multirresistentes: Klebsiella 
pneumaniae (KPC), Candida auris, Acinetobacter baumannii, Enterococcus spp. resistente à vancomicina 
(VRE), Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) na diluição de 1:50 e tempo de contato de 
10 minutos. Efi cácia Fungicida e Micobactericida: Candida albicans, Micobacterium smegmatis diluição 
1:25 e tempo de contato de 10 minutos. Possui efeito residual de 14 dias, com laudo emitido pela 
Mérieux NutriScience conforme Norma JIS.

A Renko Químicos garante que seu produto, o desinfetante hospitalar para superfícies fi xas e artigos 
não críticos a base de Peróxido de hidrogênio e Quaternário de amônio 5ª geração, tem ação bactericida 
e bacteriostático, agindo com efi ciência sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas.

Este produto possui laudo técnico realizado pelo Instituto de Biologia da UNICAMP que atesta ação 
virucida na diluição 1:100  tempo de ação 2 minutos para: 
OC43, HCoV-HKU1, SARSr-CoV e MERS-CoV; ADENOVÍRUS TYPE 5; NOROVÍRUS MURINO ( Vesivírus, Lagovírus, 
Sapovírus e Norovírus), 
choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa
tempo de contato de 10 minutos.  Possui efi cácia contra microrganismos multirresistentes: 

Certifi cado de Garantia


