Líder Internacional
Prevenção e Controlo de Infeção
Prevenir a Contaminação.
Proteger a Saúde.
Company overview since 1889
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Em condições ideais, a divisão celular acontece
a cada 20 minutos – o que signiﬁca que se
tivermos 100 bactérias, após 5 horas vão
existir mais de 3 milhões de bactérias.

Mais de um século de experiência na prevenção e controlo de infeção...
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1889 |

1892 |

Fundação da companhia por Rudolf Schülke & Julius Mayr, em Hamburgo.
Apresentação do primeiro desinfetante de marca no mundo – lysol®.

Combate bem sucedido da epidemia
da cólera em Hamburgo com o lysol®.

A nossa Visão.

Combater as doenças e as contaminações
antes que elas surjam.
Os microrganismos são essenciais à vida e são
parte natural do nosso ambiente, mesmo sem se
tornarem visíveis, eles existem.
A humanidade tem aproveitado os microrganismos para seu benefício, por exemplo na produção
de alimentos. No entanto, outro tipo de microrganismos, conhecidos como germes, podem ser
nocivos, causando infeções e contaminações.
Hoje, mais do que nunca, os germes atravessam
fronteiras.

mais
do que imaginamos?
Estamos a transportar

A sua existência é perigosa, mas não tão perigosa
como subestimar a sua ameaça para as pessoas e
para os materiais. Prevenir as contaminações e as
infeções é de longe muito mais fácil do que
combatê-las.
Precauções são, sem dúvida, essenciais.
Este é o nosso objetivo, proteger as pessoas e os
materiais contra as infeções e as contaminações.
Para isso, oferecemos tecnologias inovadoras,
produtos altamente eﬁcazes e serviços de apoio
especializados nos setores selecionados de
prevenção e controlo da infeção. Ao fazê-lo,
contribuímos para a Inovação & Desenvolvimento
através de um conhecimento crescente, já de
longa tradição.

A satisfação dos nossos Clientes é crucial em todos os nossos
pensamentos e ações. Como um parceiro internacional conﬁável
os valores da nossa companhia focam-se em:
Conﬁança.
Os nossos produtos e aplicações atendem aos
mais elevados padrões. Com a nossa experiência,
podemos demonstrar a conﬁança que é a base
para uma parceria de longo prazo e de sucesso
sustentável no mundo.
Parceria.
A combinação de produtos eﬁcazes, o know-how,
competência, o portfólio e os serviços alargados,
torna-nos um parceiro de valor acrescentado e
não apenas uma indústria química ou um mero
fornecedor na área da saúde.

Iniciativa.
Somos conhecedores das oportunidades e dos
desaﬁos do Futuro. Oferecemos soluções para os
problemas do presente e um compromisso para
investir na busca de soluções que não são tão
evidentes hoje.
schülke – the plus of pure performance!

1892 |

1913 |

Schülke & Mayr GmbH emite a sua própria série de selos
postais para o negócio de exportação na África Oriental.

Lançamento no mercado do sagrotan®, o
Introdução de um desinfetante
primeiro desinfetante doméstico do mundo. para combater a tuberculose.

1920 |
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Baseado na experiência.

Há mais de 120 anos que a ﬁlosoﬁa do nosso negócio está
centrada na Prevenção e Controlo de Infeção.
Fundada em 1889 por Rudolf Schülke e Julius
Mayr, Schülke & Mayr GmbH é pioneira na
higienização moderna e na prevenção e controlo
de infeção. Em 1892 o primeiro desinfetante de
marca, o Lysol® desempenhou um papel signiﬁcativo na luta contra a epidemia de cólera em
Hamburgo. Seguido em 1913 pelo sagrotan®, o
primeiro desinfetante de marca para uso
doméstico.
O que começou com a proteção das pessoas face a
microrganismos perigosos foi, em seguida,
utilizado para a proteção dos produtos fabricados
industrialmente. Em 1924, a introdução de grotan®
anunciou o lançamento do primeiro conservante
em todo o mundo.

Em 1990 a Schülke apresentou o primeiro
antisséptico para as feridas e membranas mucosas, o octiset®, com base no princípio ativo
inovador, octenidina. Hoje, a Schülke detém uma
posição de mercado importante nas áreas de
controlo de infeção, tornando-se líder de mercado
em algumas aplicações especiais a nível global.
Desde 1996 a Schülke & Mayr GmbH é membro do
Grupo Air Liquide - líder mundial em gases para
indústria, saúde e meio ambiente.

Conhecimento a nível Global.
Com sede em Norderstedt, norte da Alemanha, a
Schülke está internacionalmente ativa em mais de
70 países, representada pelas próprias ﬁliais e
parceiros de distribuição. Existem mais de 600
funcionários em todo o grupo, dos quais 390 estão
empregados em Norderstedt nas áreas de
produção, administração, investigação & desenvolvimento, marketing e vendas.

Os pontos fulcrais para o sucesso contínuo da
nossa companhia é a dedicação, motivação e
proﬁssionalismo dos nossos funcionários em todo
o mundo. Juntos, criamos e mantemos uma
atmosfera de respeito mútuo, de desempenho e
de desenvolvimento pessoal para contribuir
constantemente para melhoria dos processos de
trabalho.

Mais de um século de experiência na prevenção e controlo de infeção...
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1924 |

1950 |

1960 |

1965 |

Primeiro conservante técnico-químico
para colas: grotan®.

Introdução de um
desinfectante antiviral.

Introdução do parmetol®
conservante para tintas, colas, etc.

Primeiro desinfetante
à base de aldeído

Focados nas pessoas.

Proteger o nosso futuro.
Estamos plenamente conscientes da nossa
responsabilidade social. Fabricamos os nossos
produtos, em conformidade com processos
avançados, seguros e amigos do ambiente,
mantendo elevados padrões de qualidade. As
nossas instalações em Norderstedt são certiﬁcadas de acordo com GMP, ISO 9001, ISO 13485 e
ISO 14001.

Operamos num ambiente total de qualidade que
incorpora as fórmulas altamente eﬁcazes, bem
como o apoio dos nossos clientes através do nosso
serviço de Gestão da Qualidade Microbiológica
(MQM).
O que inclui serviços de laboratório, conselhos
de boas práticas, auditorias de higiene,
ferramentas de monitorização e
limpeza do sistema, bem como o
training program para os nossos
clientes.

O nosso compromisso com a sustentabilidade.
Na Schülke, a economia e a ecologia não estão
em conﬂito uma com a outra. Ao tomar a
iniciativa de desenvolver soluções adequadas
ao ambiente, podemos preservar os recursos
naturais para as gerações futuras e, ao mesmo
tempo, aumentar a eﬁciência das nossas
unidades de produção a longo prazo.

Temos uma abordagem aberta para a sustentabilidade do meio ambiente e disponibilizamos um
notável relatório de sustentabilidade, que foi
validado por auditor externo e inclui o relatório
ambiental EMAS.

A melhoria contínua de produtos, processos e
serviços, a ﬁm de garantir o sucesso
económico, a satisfação do cliente e responsabilidade social corporativa é a base para uma
contribuição sustentável que salvaguarde o
futuro.
Com um auto-compromisso voluntário, a
Schülke reconhece as diretrizes do Responsible
Care Program, uma iniciativa mundial da
Organização da Indústria Química. A Schülke
foi, por exemplo, premiada duas vezes na
categoria Responsible Care Competition.
schülke – always a step ahead!

1975 |

1986 |

gigasept® – o primeiro
desinfetante eﬁcaz contra HBV

Desenvolvimento de desinfetantes
livres de formaldeído, ex. gigasept® FF

100

1989 |
Schülke & Mayr GmbH

Years celebrou o seu 100º aniversário
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Oportunidades a uma escala global.

OOPoder
poder
da
dainovação.
inovação.

Soluções individuais para uma proteção ideal.
Acreditamos no poder das parcerias para procurar a
melhor solução. Em colaboração com os líderes
industriais e especialistas empenhamo-nos em
fornecer excelência e inovação.
Hoje, o poder da inovação é um fator importante na
ﬁlosoﬁa da nossa companhia da mesma forma que o
é há 120 anos. Mais de 190 patentes e certiﬁcados
documentam os feitos inovadores da Schülke. Não é
só fruto da investigação e desenvolvimento, mas
também da criatividade dos nossos colaboradores.

A nossa experiência e o estado de arte dos nossos
laboratórios ajuda-nos a desenvolver soluções
individuais para cada novo desaﬁo nas áreas de
desenvolvimento de produto e tecnologias. A procura
da melhoria da prevenção da infeção conduz-nos à
inovação. A Schülke está na vanguarda da investigação e desenvolvimento, por ex., no reprocessamento
de instrumentos, sistemas de dosagem de toma única
e na prevenção e controlo da infeção, nomeadamente, no combate ao MRSA.

A substância octenidina é um agente antimicrobiano moderno.
Mecanismo de ação contra Staphyloccocus aureus:

Fig. 1:

Fig. 3:

Fig. 2:

Ferida colonizada com S.aureus

Parede celular da célula de
S.aureus
Adsorção à carga negativa da
superfície celular da bactéria

Difusão da octenidina através da
parede celular. Destabilização da
membrana citoplasmática e
consequente liberação de íons K+ e
outros constituintes do citoplasma

Fig. 4:

Autólise e morte celular

Mais de um século de experiência na prevenção e controlo de infeção...
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1990 |

1991/ 92 |

Lançamento do octiset®, antisséptico
para a pele, ferida e membrana mucosa

Introdução de desinfetantes isentos de
de aldeídos, ex. terralin® e lysetol® AF

1997 |
Desinfetante das mãos com eﬁcácia contra
vírus lipofílicos e hidrofílicos: desderman® N

O seu parceiro no controlo de infeção.
A prevenção da infeção e segurança do doente são a nossa prioridade. Somos
parceiros dos nossos clientes e estamos na vanguarda da desinfeção e higienização. O aumento das infeções nosocomiais multirresistentes e as epidemias representam um grave problema para a higiene hospitalar. A Schülke atua num contexto
geral com reconhecidos produtos que são versatilmente utilizados: desderman®
para a desinfeção das mãos, octiset® para a pele, tratamento de feridas e membrana mucosa, mikrozid® para a desinfeção de superfícies e o gigasept® para a
desinfeção de instrumentos.

Antissepsia
Os antissépticos protegem a pele lesada e a membrana mucosa das infeções eliminando todos
os microrganismos e agentes patogénicos. A octenidina permite uma antissepsia de nova
geração, sem citotoxicidade, prevenindo a infeção, ou no caso de já existir uma infeção atua
num contexto de tratamento.

Serviços Hospitalares - Medicina / Enfermagem
Durante os procedimentos cirúrgicos na pele e membrana mucosa, o objetivo é evitar de
forma segura a intrusão de agentes infeciosos nas camadas mais profundas do tecido.
Por este motivo, uma gestão preventiva e eﬁciente da desinfeção é necessária para uma
cirurgia bem sucedida. Num ambiente em constante mudança a Schülke oferece segurança,
produtos testados indicados para a endoscopia, cirurgia, superfícies, desinfeção das mãos e
cuidados com a pele.

Microrganismos Multirresistentes / Epidemias
A prevenção de infeção cruzada na prática médica é hoje tão imperativa como nunca para a
segurança pessoal de todos, principalmente pelo risco crescente de disseminação de microrganismos multirresistentes.
O MRSA, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, representa um problema global para
todas as unidades de saúde, a sua erradicação é difícil, prolongada e de custos elevados. O
risco de transmissão é óbvio e rápido, estudos clínicos comprovam que os antissépticos de
nova geração podem assumir um papel preponderante na descontaminação dos pacientes,
sem o risco de resistências associadas.

Mayr

2000 |

2006 |

2007 |

Schülke & Mayr GmbH: 111 anos, jovem e
representada em mais de 60 países

antiMRSAset – kit para o tratamento do MRSA
e proteção das infeções associadas

Introdução da nova
linha perform®
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Prevenir a Contaminação.
Proteger a Saúde.
A nível Global.

schülke - always a step ahead!

Schülke & Mayr GmbH
Uma companhia do
Grupo Air Liquide

Informações: Schülke Portugal
geral@schuelke.pt | +351 21 352 27 85
www.schuelke.pt
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