
 
 
 
 

Perguntas frequentes: 
 
 

1. Realmente essa luminária mata o vírus? Como eu 
tenho certeza de que mata o vírus? 

A luminária FRATA utiliza uma lâmpada ultravioleta 
(UV-C) de alta performance na desinfecção de ambientes e superfícies.  

A luz ultravioleta no comprimento de onda de 254 nanômetros interage 
diretamente com o material genético dos micro-organismos, fazendo sua inativação 
completa. 

Sendo aplicada durante o tempo e distancias corretas a radiação ultravioleta 
inativa até 99,9% dos vírus, bactérias e fungos dos ambientes.  

 
2. Como sei da eficácia? Tem algum material que comprove a eficácia?  

A pandemia de COVID-19 provocou milhares de mortes somente na China, a 
Descontaminação com Luz Ultravioleta foi uma das políticas adotadas e bem-
sucedidas na região. 

"Desde o início da epidemia buscávamos um meio de desinfecção mais eficaz, 
em termos de mão de obra e custo". QinJin, vice-diretor geral da Yanggao (empresa 
de transporte público de Xangai). 

"Os raios UV são muito utilizados nos hospitais para desinfetar os quartos dos 
pacientes após sua saída. Isto permite matar os patógenos resistentes aos 
antimicrobianos, a tubérculos e outros agentes infecciosos". Paul Tambyah, 
especialista em doenças infecciosas da Universidade Nacional de Singapura. 

Existe farta literatura sobre a utilização da radiação UV-C na redução da 
quantidade de vírus e bactérias, uma das referencias bibliográficas pode ser 
acessada pelo link: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet_germicidal_irradiation 
 
3. A ANVISA regula esse tipo de Luminária? Existe algum órgão ou norma 

regulatório?  
A Resolução - RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001, produto médico é o 

produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema 
de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio 
farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em 
seres humanos, podendo, entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios. 
 Portanto, o produto não se enquadra na definição de produto para saúde e 
não é regulado pela GGTPS/ANVISA. Ainda segundo lista EXEMPLIFICATIVA de 
produtos não regulados pela GGTPS/ANVISA estão os aparelhos para tratamento 
ou acondicionamento ambiental (ambiente fechado neste caso).  

http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/produtos-para-a-
saude/produtos-nao-regulados 



4. Qual o alcance e o tempo em cada ambiente devo utilizar o produto para que 
a desinfecção ter efeito? 

Para uma perfeita ação de desinfecção do ambiente a luz ultravioleta deve 
ter uma potência adequada e atingir a superfície a durante um tempo adequado. 
Quando maior for à distância da luminária maior deverá ser o tempo de exposição. A 
tabela abaixo serve de referência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Qual o comprimento de onda desta luminária UV?  
A lâmpada UV-C utilizada no produto possui 254 nanômetros. 
 

6. A intensidade UV não prejudica as pessoas? 
O interruptor da luminária germicida FRATA está conectado a ela, por um 

cabo de 6 metros. Isto se faz necessário para que a luminária seja colocada no 
ambiente e seja possível ligá-la à distância. A exposição humana e de animais à 
radiação ultravioleta é prejudicial à saúde. 

 
7. Como o sistema funciona? 

Posicione a luminária germicida FRATA em uma posição central e com a 
possibilidade da luz atingir a maior área possível dentro do ambiente fechado. 

Superfícies que NÃO forem expostas a luz UV-C (áreas sombreadas) do 
produto NÃO serão desinfectadas. 

Estenda o cabo de energia para fora do ambiente e ligue-o em uma tomada 
fora do ambiente a ser desinfetado. Saia do ambiente e retire pessoas e animais no 
processo. Feche o ambiente e ligue a luminária. Respeite o tempo de exposição 
indicado no corpo da luminária. Desligue a luminária após o tempo necessário. 
Pode entrar no ambiente normalmente. 

 
8. A luminária é interna ou externa? Aplicam-se para os dois ambientes? 

A luminária germicida FRATA é de uso interno. 
 

9. Tem alguma contra indicação? 
Uma vez que seres humanos e animais não sejam expostos, não há contra 

indicação. 
 

10.  Em uma sala se todos os objetos são desinfectados. E: Se tiver uma bolsa 
ele desinfeta a bolsa só por fora? Ou também desinfeta os que estão 
dentro?  

A desinfecção ocorre somente à superfície expostas à luz. No caso da bolsa, 
os objetos de dentro não serão desinfectados.  

 
 


