
BruTab 6S atende à reivindicação de patógenos emergentes
da EPA para COVID-19 

BruTab 6S demonstra eficácia contra vírus semelhantes ao novo coronavírus (COVID-19) em 
superfícies duras ou não porosas

Deste modo o Brutab 6S pode ser usado contra o novo coronavírus (COVID-19) quando aplicado de 
acordo com as intruções de uso contra o Norovírus, Coxsackievirus, Vírus da Hepatite A em 

superfícies duras e não porosas. Consulte o CDC em 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html para informações adicionais.

BruTab têm reivindicações de Norovírus em 2153 ppm, mas a EPA 
recomenda que, se as instruções de uso para vírus/virucidas listarem 
diferentes tempos de contato ou de diluições, use o tempo de contato 
mais longo ou a solução mais concentrada.
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REIVINDICAÇÕES



   O que é isto? 

Como é transmitido? 

Quais precauções devem ser tomadas? 

Quais são os sintomas? 

Qual o tratamento? 

Como o BruTab 6S ajuda? 

NOVO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) 
 

 

A doença de coronavírus 2019 (COVID-19) é uma doença respiratória que pode se espalhar de pessoa para 
pessoa. O vírus que causa o COVID-19 é um novo coronavírus que foi identificado pela primeira vez durante  
uma investigação de um surto em Wuhan, na China. 

 

 

COVID-19 é espalhado pelo contato pessoal de gotículas de tosse ou espirro, que podem entrar na boca,  
nariz ou pulmões. O contato próximo é definido como estando a aproximadamente 6 pés de outra pessoa. 

 

Siga as precauções padrão para evitar vírus respiratórios: 
• Evite contato próximo com qualquer pessoa doente. Se você estiver doente, fique em casa. 
• Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e  
sabão, use um desinfetante para as mãos à base de álcool com pelo menos 60% de álcool. 
• Cubra a boca e o nariz com o cotovelo ou tecido quando tossir ou espirrar. Jogue o tecido no lixo. 
• Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com freqüência. 

 

 

Pacientes com COVID-19 tiveram doença respiratória leve a grave com sintomas de: 
• Febre 
• Tosse 
• Falta de ar 

 

 
Não há vacina ou tratamento antiviral específico para COVID-19. O tratamento é direcionado para aliviar os 
sintomas, beber bastante líquido e descansar bastante. Se os sintomas persistirem, entre em contato com  
seu médico. 

 
 

Use o desinfetante BruTab 6s que atenda às diretrizes  da EPA para patógenos emergentes, com eficácia 
demonstrada contra vírus semelhantes ao COVID-19 em superfícies não porosas e duras para limpeza e 
desinfecção diárias das instalações. 
Verifique se o seu programa de controle e prevenção de infecções inclui limpeza e desinfecção em todas as 
superfícies de "alto toque" diariamente, incluindo: 
 
• Balcões 
• Mesas 

• Maçanetas 
• Louças sanitárias 

• Banhei
ros 

• Telefon
es 

• Teclados 
 
 
 
 

 


