
1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do Produto: ALUR VitaminC
PROCESSO ANVISA : 25351.953652/2020-41
VALIDADE DO REGISTRO: 15/09/2030

DISTRIBUÍDO POR: ALUR MEDICAL LTDA
ENDEREÇO: Rua Joaquim Pedro Soares, 959 - Bairro Guarani
CIDADE: Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 28.716.179/0001-05
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Karin Regina Grahl - Crefito 5: 2627-F

FABRICADO EXCLUSIVAMENTE PARA ALUR MEDICAL POR: 
DERMAVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS LTDA
ENDEREÇO: Av. Dom Joaquim, 405
CIDADE: Brusque – Santa Catarina - Brasil
CNPJ: 85.314.029/0001-09
ANVISA/ MS AUTORIZAÇÃO: 2.03219-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wanderlei Willrich - CRF/SC 02312

2. PRINCIPAIS PERIGOS

Este produto não é nocivo se usado nas condições apropriadas e 
de acordo com as instruções fornecidas. Não apresenta qualquer 
perigo a curto ou a longo prazo.
Perigos físicos e químicos: NA
Perigos específicos: NA
Este produto não resulta em riscos para a saúde.
Substância química levemente ácida.

EFEITOS DO PRODUTO:
Efeitos adversos para a saúde humana - NA
Efeitos Potenciais - Pode causar irritação nos olhos.
Inalação - NA
Ingestão - Náusea
Não listado como carcinogênico por: NTP. IARC, OSHA ou ACGIH.

EFEITOS AMBIENTAIS:
Produto com agentes biodegradáveis, no entanto, quando em 
contato com água ou com o frio do solo, alteram o ecossistema 
local.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO DE INGREDIENTES

NOME QUÍMICO:

Aqua;
Propylene Glycol;
Sodium Ascorbyl Phosphate;
Punica Granatum Extract;
Phenoxyethanol;
Caprylyl Glycol;
Hydroxyethylcellulose;
Sodium Metabisulfite;
Disodium EDTA.

4. PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: NA
Contato com a pele: NA

Contato com os olhos: Não esfregue os olhos. Mantendo os olhos 
abertos, lave os olhos imediatamente com água abundante e fria, 
durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, procure 
assistência médica imediatamente, lembrando-se sempre de levar 
o rótulo do produto e, se possível, esta Ficha Técnica e de 
Segurança contendo as informações necessárias.
Ingestão: Não induza o vômito. Se ocorrer vômito, coloque o 
paciente abaixo do nível do joelho para evitar a inalação. Se 
consciente, lave a boca da vítima com água abundante. Obtenha 
assistência médica imediatamente, lembrando-se sempre de levar 
o rótulo do produto com você e, se possível, esta Ficha Técnica e 
de Segurança contendo as informações necessárias.

NOTAS PARA O MÉDICO: Não há casos conhecidos de doença 
grave devido à exposição excessiva.

DISQUE-INTOXICAÇÃO: O centro de informações toxicológicas 
da ANVISA, telefone: 0800-722-6001.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS E PREVENÇÃO

Meios de extinção apropriados: Produto químico não inflamável.
Extinção: NA
Meios não apropriados de extinção: Produto químico não 
inflamável.
NFPA:  Saúde: 0   Fogo: 0   Reatividade: 0
Flashpoint (Método PMCC): ND
Meios adequados de extinção: Nuvem de água, CO2, pó químico.
Perigos específicos: Riscos incomuns de incêndio e explosões - 
Não há casos conhecidos.
Métodos especiais de extinção: Não há casos conhecidos.
Proteção de bombeiro: NA

6 .  M E D I D A S  D E  C O N T R O L E  N O  C A S O  D E 
DERRAMAMENTO / VAZAMENTO

Precauções pessoais: Não são necessárias medidas de 
precaução em caso de derramamentos ou vazamentos acidentais. 
Precauções ambientais: Não há efeitos tóxicos ambientais 
esperados. 

Neutralização: Dilua o produto com água abundante. 

Eliminação: Descarte os resíduos na embalagem apropriada e 
encaminhe-os para o destino correto como resíduo não 
prejudicial.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS
Cuidados pessoais: Evite o contato com os olhos. Não deve ser 
ingerido. Diretrizes para manuseio seguro: Manter fora do alcance 
das crianças.

Prevenção de exposição: NA

ARMAZENAMENTO
Condições de armazenamento: O produto deve ser mantido em 
sua embalagem original. Armazenar em local ventilado, evitando a 
exposição ao sol, chuva e temperaturas altas acima de 40º C e 
muito baixas congelantes abaixo de 4ºC.
Produtos e materiais incompatíveis: Não há casos conhecidos. 
Produtos seguros para embalagem: produtos embalados em 
ampolas de plástico reciclável como embalagem primária.
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Prevenção contra incêndio e explosão: Produto químico não 
inflamável.
Métodos técnicos para cuidados pessoais: Evitar o contato com 
os olhos. Não deve ser ingerido.
Para ser evitado: Não armazene perto de produtos alcalinos.
Não armazene perto de comida.
Sinais de risco: Ao armazenar produtos químicos, os pacotes 
devem ter a identificação adequada da etiqueta, para que o 
usuário possa identificar o risco que o produto oferece.
Produtos e materiais incompatíveis: Álcalis, ácidos e oxidantes.
Recomendado: Embalagem original do fabricante.
Inadequado: Não use pacotes diferentes do original.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

LIMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL
Proteção respiratória: Um ambiente ventilado é necessário.
Proteção das mãos: Normalmente não é necessário.
Proteção dos olhos: Normalmente não é necessário.
Proteção da pele e corpo: Normalmente não é necessário.
Medidas de higiene: Não consuma alimentos durante o manuseio 
do produto e lave bem as mãos após o manuseio do produto.
Precauções especiais: Normalmente não são necessárias.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E OUTRAS 
INFORMAÇÕES

Aparência: Líquido Viscoso
pH (25 ° C): 6,5± 7
Cor: Incolor
Odor: Inodor
Solubilidade: Dispersado em água em qualquer proporção     
Resistência à Dureza: Estável a moderada dureza da água em 
condições normais indicadas
Farmacodinâmica: Não é o caso
Microbiologia: <200 UFC / mL (*), Livre de patógeno
Contra-indicação: Não apresenta nenhum
Vantagem de Fórmula: Produto semelhante
Apresentação: Ampolas de plástico em cartelas de cartolina.
Utilização: Profissional

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

PRODUTO ESTÁVEL
Condições a evitar: Temperatura acima de 40 ° C.
Materiais a evitar: Nenhum registrado.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Toxicidade aguda e crônica: Não há efeitos tóxicos graves 
esperados no caso de inalação, ingestão ou contato durante o 
manuseio. Não há efeitos crônicos de longo prazo.
Sintomas: Não causa irritação.
Sensibilização: Nenhuma registrada. 
Efeitos locais: Nenhum registrado.

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Efeitos locais: nenhum registrado.

Impacto ambiental: Efeitos ambientais adversos não são 
esperados. Considerado inofensivo ao meio ambiente, desde que 
seja normalmente diluído, para ser usado como é típico para 
sistemas de esgotos, sépticos e estações de tratamento.
Ecotoxicidade:  Produto Biodegradável.

13. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Diretrizes para isenção:  Descarte de acordo com os 
regulamentos locais,  estaduais /distr i tais,  federais e 
internacionais.

14. INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE

Este material não é considerado perigoso.
Regulamentos adicionais: Etiqueta.

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTOS

Rotulagem: De acordo com a regulamentação vigente para 
cosméticos e produtos de higiene pessoal, pela ANVISA e pelo 
Ministério da Saúde.
Considerações: Regulado de acordo com a legislação do FDA 
para produtos cosméticos ou OTC.
Produto devidamente notificado junto à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

16. MODO DE USO

SÉRUM DE VITAMINA C DE USO TÓPICO
Aplicar em quantidade suficiente para umedecer a área que será 
tratada. Utilizar antes e após o microagulhamento conforme 
técnica do profissional. Não remover. Pode ser utilizado também 
com outras técnicas: ionizando em polaridade negativa, 
trabalhando com microcorrentes, somente realizar dedilhamento 
até que o produto seja absorvido pela pele do paciente ou com 
sistema de infusão.

17. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas nesta Ficha Técnica e de Segurança 
representam os dados atuais e refletem com precisão ou melhor 
conhecimento para o manuseio apropriado deste produto em 
condições normais e de acordo com a aplicação específica na 
embalagem e/ou na literatura. Qualquer outro uso do produto que 
envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos 
é de responsabilidade do usuário.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO

40°C

4°C
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