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Ação contra os patógenos. 
Proteção para as pessoas.

Sistema Veri CleanTM Diversey 
Validação de limpeza

A plataforma Oxivir® é composta por limpadores desinfetantes 
para hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios com tecnologia 
exclusiva patenteada de peróxido de hidrogênio acelerado.

Virucida: eficaz frente a
Hepatitis B (HBV), Hepatitis C
(HCV), HIV-1, Influenza A 
(H1N1), Avian Influenza A 
(H3N2), Norovirus (Feline 
calicivirus), Adenovirus - B e 
Respiratory Syncytial vírus.

Bactericida: eficaz frente a 
Staphylococcus aureus, Salmonella
choleraesuis, Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli,
Acinetobacter baumannii, incluindo 
bactérias multiresistentes como 
Staphylococcus aureus MRSA, 
Klebsiella pneumoniae KPC e 
Enterococcus faecium VRE. 

Fungicida: eficaz frente a 
Candida albicans, Trichophyton 
mentagrophytes e Aspergillus 
niger.
Tuberculicida: eficaz frente a 
Mycobacterium bovis.

Versões

Oxivir® Tb Wipes
Embalagem pronto uso em lenços 
para diversas superfícies tais como: 
vinil, acrílico, aço inox, alumínio, 
laminados, vidros e outras superfícies 
plásticas.

Oxivir® Tb
Embalagem pronto uso em frasco 
borrifador que pode ser utilizado 
como desinfetante de nível 
intermediário, ou como limpador e 
desinfetante de superfícies fixas em 
uma única etapa. 

Oxivir® Five 16 
Concentrado
Embalagem com produto 
concentrado e sistema exclusivo 
de diluição J-Flex, que dispensa 
manutenção e facilita o uso sem a 
necessidade de treinamentos e uma 
excelente relação custo-benefício por 
litro diluído.

Um programa inovador para avaliação e 
melhoria da performance de limpeza.

Desenvolvimento 
e otimização de 
Procedimentos
Soluções customizadas, 
construídas com as melhores 
práticas.

Trabalhamos com você na identificação 
de oportunidades para otimizar 
processos de limpeza e desinfecção de 
sua instituição. Nossas recomendações 
de limpeza e desinfecção ajudam a 
garantir a segurança de pacientes, 
visitantes e equipe. 

Nossos produtos, acessórios e serviços 
ajudam a simplificar e melhorar a 
eficiência da sua operação.

Observe. Mensure. Avalie. Melhore.
O sistema VeriClean™ é um programa de 
validação de limpeza e desinfecção de 
superfícies desenvolvido para melhorar 
a qualidade dos resultados em pontos 
de maior contato. O sistema incorpora 
quatro componentes - Desenvolvimento 
e otimização de Procedimentos, Seleção 
de métodos de limpeza & Produtos, 
Implantação com treinamentos e 
Validação da efetividade da limpeza. 

O principal objetivo do Sistema VeriClean™ 
é contribuir para melhores resultados aos 
pacientes. O Sistema é um processo em 
constante desenvolvimento desenhado 
para melhorar a qualidade da limpeza 
e reduzir o risco do ambiente na 
transmissão de infecções hospitalares.

Comprovado!Eficaz contra
 

 

Ação frente aos Patógenos

Eficaz frente a esporos de C.diff



Design inteligente.  
Higiene sustentável.

Sabonetes e sanitizantes sempre disponíveis 
com o modo automático no touch ou manual.

Maior eficiência operacional
A prevenção eficaz de infecções é gerenciada de 
forma confiável e eficiente, acessível e 
disponível em todos os locais.

Mais Versatilidade
Um único dispensador para todas as soluções 
permite que você personalize a seleção de 
produtos a qualquer momento com base no 
ambiente, no local ou nas necessidades do 
usuário.

Melhor controle de manutenção
Manutenção operacional reduzida com 
substituição oportuna de bateria e conteúdo  
(refil).

Mais sustentável
Os filtros colapsáveis minimizam o impacto 
ambiental, com formulações de produto 
otimizadas para geração miníma de pegada de 
CO2.

Plataforma Global de Confiança
Um dispensador, gama de produtos e 
ferramentas de suporte disponíveis em qualquer 
lugar com fórmulas globalmente confiáveis e 
codificação de cores universal.

IntelliCare™

TECNOLOGIA HÍBRIDA PATENTEADA

MoonBeamTM 3
Desinfecção UVC 
de superfícies e 
equipamentos

Mais confiança 
para melhorar os 
resultados aos 
pacientes

Um Novo Ângulo 
em Desinfecção de 
Superfícies

Operação Simples
Os usuários do MoonBeam3 só
precisam saber os 3 P’s: Plugar,
Posicionar as lâmpadas e 
Pressionar o botão de start.

Portátil & Versátil
O MoonBeam3 pode ser movido e
configurado rapidamente, fazendo 
com que ele seja ideal para inclusão 
em carrinhos de serviços ambientais 
e como parte do fluxo de trabalho 
de limpeza e desinfecção diário.

Responsável
O MoonBeam3 entrega eliminação de patógenos sem químicos e sem vapores, 
utilizando luz ultravioleta (UVC). A tecnologia de sensor remoto desliga o dispositivo 
caso haja interrupções, assegurando que pacientes, colaboradores e visitantes não 
sejam expostos à luz UVC durante sua operação.



O propósito da Diversey é proteger e cuidar 
das pessoas todos os dias. A Diversey tem sido, 
e sempre será, pioneira e facilitadora da vida. 
Entregamos constantemente, tecnologias de 
higiene e limpeza revolucionárias que oferecem 
absoluta confiança aos nossos clientes em todos 
segmentos que atuamos, incluindo: produtos de 
limpeza, serviços e sistemas que integram, de 
maneira eficiente, produtos químicos, máquinas 
e programas de sustentabilidade. Isso nos torna 
únicos entre as empresas líderes mundiais em 
higiene e limpeza. Tudo o que fazemos tem como 
ponto central as necessidades dos nossos clientes 
que está baseada na convicção de que higiene 
e limpeza são essenciais para a vida. Com mais 
de 95 anos de experiência, defendemos os 
negócios dos nossos clientes, contribuindo 
de forma significativa para a melhoria da 
produtividade, redução dos custos  
operacionais e proteção de marca.

Diversey possui sua sede social em  
Fort Mill, Carolina do Sul, EUA
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