Na Vanguarda da Prevenção e Controlo da Infeção.
Soluções inovadoras para
Hospitais e Instituições de Saúde.
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A nossa maior vantagem – a nossa capacidade de higiene.

Protegemos vidas por todo o mundo
Os nossos produtos e serviços protegem as pessoas
e materiais de infeções e contaminações. Assim,
temos aprendido que a prevenção da infeção é
consideravelmente mais fácil do que combatê-las.
O nosso mundo está em mudança. O nosso planeta
está a ficar cada vez mais pequeno, com as fronteiras
a desaparecer. As pessoas viajam livremente de país
para país e os microrganismos estão a tornar-se cada
vez mais, passageiros invisíveis neste mundo globalizado. Os riscos associados estão a ser subestimados.
As medidas tomadas vão mais no sentido de tratar os
sintomas em vez de combater as causas.
Como consequência, estão a aparecer falhas na
cadeia da higiene. Nós queremos combater essas
falhas com a nossa abordagem integrada. Oferecemos produtos eficazes, aconselhamento competente e uma ampla variedade de serviços.

Mãos | Pele | Feridas
Desinfeção das mãos, lavagem
e cuidado, antissepsia ferida
e membrana mucosa,
gestão da ferida
descontaminação de MDRO

3 – 12
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O nosso conceito de higiene é baseado em mais de
125 anos de experiência num combate eficaz de
qualquer tipo de germe. A nossa solução para os
desafios microbiológicos consiste em diversos
procedimentos e produtos novos.
Com todas as atividades da nossa companhia
sentimo-nos na obrigação de manter uma sustentabilidade para um ambiente seguro. Eficiência de recursos, proteção do meio ambiente e responsabilidade
social durante o desenvolvimento dos produtos são o
foco principal da Schülke.
Acreditamos no poder das parcerias na procura da
melhor solução. Em colaboração com os líderes e
peritos na indústria, aspiramos a proporcionar
excelência e inovação. Procuramos oferecer soluções
testadas assim que surjam problemas relacionados
com a higiene.
Como peritos na área da higiene deveremos sempre
estar afrente do nosso tempo. Por exemplo o
antisséptico para a ferida e membrana mucosa,
octiset: num curto espaço de tempo este produto
tem-se tornado líder de mercado na antissepsia da
ferida e membrana mucosa
(Fonte: IMS Health Alemanha)

Superfícies

Instrumentos

Tecnologia de Higiene

Desinfecção
e limpeza

Reprocessamento
manual e automático

Acessórios, tecnologia de
higiene, dispensadores

13 – 18

19 – 22

Desinfeção das mãos

desderman® pure
RKI
LISTED

BAC
TB

VIRU
CIDAL
VRE
MRGN
NORO

Incolor e sem perfume formulado para a desinfeção higiénica e cirúrgica das mãos.
Vantagens
• eficaz contra um amplo espetro de microrganismos: bactericida

Embalagens
Embalagem de 100 ml

fungicida, virucida contra vírus envelopados* (incl. vírus HBV, HCV, HIV,

Embalagem de 500 ml

polio-, herpes simplex-, adeno-, rota-, noro- e vaccinia)

Embalagem de 1L

• eficácia testada contra norovirus (15 seg.) de acordo com os mais
recentes métodos de estudo (norovirus murino)
• com o benefício de cuidado e proteção da pele através de agentes
hidratantes

Embalagem de 5L
Embalagem de 500 ml dispensador hyclick
Embalagem de 1L dispensador hyclick

• incolor e sem perfume, assim hipoalergénico
• consta da lista RKI de acordo com §18 lfSG (vírus envelopados)

Acessórios
Dispensadores e acessórios

desderman® pure gel
Gel à base de álcool com um sistema especial engordoante,
formulado para a desinfeção higiénica e cirúrgica das mãos.
Vantagens
• eficaz contra um amplo espetro de microrganismos: bactericida,
RKI
LISTED

BAC
TB

Embalagens
Embalagem de 150 ml

fungicida, virucida contra vírus envelopados* (incl. vírus HIV, HBV, HCV,

Embalagem de 500 ml

vaccinia e rotavírus)

Embalagem de 1L

• compatível com a pele com um sistema especial de hidratação e

Embalagem de 5L

agentes de retenção da hidratação
• atividade residual acentuada
• consta da lista RKI de acordo com §18 lfSG (vírus envelopados)

Acessórios
Dispensadores e acessórios

desmanol ®pure

Solução alcoólica pronta-a-usar para desinfeção higiénica e cirúrgica das mãos com beneficio
de cuidado da pele
RKI
LISTED

BAC
TB
NORO

Vantagens

Embalagens

• amplo espetro de eficácia (incl. vírus)

Embalagem de 100 ml

• excelente proteção e cuidado da pele através numa formulação
inovadora (Dexpantenol + Etilhexilglicerina)

Embalagem de 1L

• sem cor e sem perfume

Embalagem de 500 ml

• dermatologicamente aprovado

Acessórios
Dispensadores e acessórios

Use os desinfetantes de forma segura.
Leia sempre o rótulo e informação do produto antes de usar.

* de acordo com DVV (German Registered Association for
Combating Viral Diseases)/RKI Guideline 12 / 2014
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Lavar
com água

Lavar
sem água

Pele | Mãos

s&m® wash lotion
Loção de lavagem sem sabão para mãos e corpo.
Vantagens

Embalagens

• gentil para pele, limpeza eficaz

Embalagem de 500 ml

• boa tolerância na pele e membrana mucosa

Embalagem de 1L

• sem alcális e sem sabão, pH neutro à pele

Embalagem de 10L

• preserva o manto ácido da pele com odor fresco

Embalagem de 500 ml dispensador hyclick
Embalagem de 1L dispensador hyclick

Acessórios
Dispensadores e acessórios

sensiva ® wash lotion
Loção de lavagem compatível com a pele, incolor e sem perfume.
Vantagens
• loção de lavagem à base de surfactantes compatíveis com a pele
e sem sabão
• gentil para a pele
• limpeza suave
• sem cor, perfume e lanolina

Embalagens
Embalagem de 150 ml
Embalagem de 500 ml
Embalagem de 1L
Embalagem de 5L

• dermatologicamente testado
toína
+ Alan

Acessórios
Dispensadores e acessórios

esemtan ® wash lotion
Loção de lavagem compatível com a pele com substâncias selecionadas para o cuidado da pele.
Vantagens

Embalagens

• loção de lavagem com surfactantes compatíveis com a pele e sem sabão Embalagem de 500 ml
• gentil para a pele

Embalagem de 1L

• limpeza suave

Embalagem de 5L

• com um perfume suave
• dermatologicamente testado
ína

+ Alanto

Acessórios
Dispensadores e acessórios

Use os desinfetantes de forma segura.
Leia sempre o rótulo e informação do produto antes de usar .
4

* de acordo com DVV (German Registered Association for
Combating Viral Diseases)/RKI Guideline 12 / 2014
** dispensador não está incluído no produto

Desinfeção das mãos

Lavagem e Higienização das Mãos e Corpo

Pele | Mãos

Lavagem das Mãos e Corpo

A embalagem TLD...

Lavagem das Mãos & Corpo

... a alternativa às embalagens normais de 1L
para ser usadas no dispensador touchless D1
Embalagem (C x L x A)
standard 1 l

102 x 79.5 x 197.8 mm

standard 500 ml

75.5 x 67 x 170 mm

Imagem: desderman Pure TLD

Imagem: Dispensador
touchless D1

Acessórios
Correspondência de suportes de parede e de cama para embalagens de 500 ml e 1 L.
Especialmente para áreas que estão próximas do ambiente do paciente. Dispensadores
e bombas doseadores de aplicação para um uso seguro dos produtos.

cia de
Correspondên
cnologia
Te
->
s
rio
acessó
de higiene
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Cuidado das mãos e corpo

Proteção da pele

Cuidado da
pele

sensiva ® protective emulsion
Loção para pele normal incolor e sem perfume.
Vantagens
• cuidado suave da pele

Embalagens de 150 ml

• hidratante

Embalagens de 500 ml

• absorção rápida

Acessórios

• fácil de espalhar
a

+ Jojob

Embalagens

• não reduz o efeito da desinfeção das mãos (desderman® pure

Suporte de parede para embalagens de 500 ml

e desmanol® pure)
• incolor e sem perfume
• dermatologicamente testado

esemtan® skin lotion
Loção corporal sem cor para pele normal.
Vantagens

Embalagens

• nutritivo & hidratante

Embalagens de 150 ml

• absorção rápida

Embalagens de 500 ml

• fácil de espalhar
• sem cor e com cheiro agradável

a
+ Jojob
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• dermatologicamente testada

Acessórios
Suporte de parede para embalagens de 500 ml

octenidina: substância ativa inovadora.
Antisséptico. Eficaz. Tolerável.

Na investigação de um agente antissético para a
membrana mucosa oral, os investigadores sintetizaram a octenidina pela primeira vez e descobrem a
eficácia e tolerabilidade particular desta substância
ativa.

A história de sucesso da substância ativa começou
com octiset®:
octiset® foi lançado como agente antissético para
a membrana mucosa em 1990.

Antissepsia

A substância ativa inovadora octenidina, que foi
desenvolvido através da investigação da schülke,
a meados de 1980.

Feridas | Pele |
Membrana Mucosa

Sem dúvida o agente antisséptico certo para todas as feridas
na pele e membrana mucosa.

Apenas uns anos depois (1995) a autorização de
mercado foi estendida passando a incluir antissepsia
da ferida.
Num curto espaço de tempo, octiset® cresceu e
tornou-se o líder de mercado de hoje em dia na
desinfeção da ferida e mucosa*.
(* Fonte: IMS Health, DKB consumo e dados de venda 2016)

Graças ao amplo campo de aplicações da substância
ativa, as marcas octeniderm®, octenisan® Loção Corporal
Antimicrobiana, octenidol® md Colutório Antibacteriano
e octenilin® Solução de Irrigação foram lançados para
as várias áreas de aplicação nos anos seguintes.

As vantagens da substância ativa octenidina:
amplo espetro antissético – bactericida, fungicida, virucida contra vírus envelopados
rápido início de ação (max. 2 min.) e efeito residual de 48 horas
muito boa tolerabilidade com a pele, mucosas e tecidos
potencial alergénico extremamente reduzido
sem resistências
adequada para mulheres grávidas (após 3. meses), recém-nascidos e
bebés prematuros com pele imatura**

** octeniderm® não deve ser utilizado em bebés prematuros com pele imatura devido à sua composição com álcool. A KRINKO (Comissão de Higiene e Prevenção de Infeção
do Instituto Robert Koch) recomenda a substância octenidina na concentração de 0.1 % como medicamento órfão nos bebés prematuros com pele imatura.
(KRINKO,Recommendation for the prevention of nosocomial infections in neonatal intensive care patients with a birth weight of less than).1500 g, 2007
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Medicamento Antisséptico: Ferida e Membrana Mucosa

octiset®

octiset
aprova ® –
antissepdo para a
ferida emsia da
hospitai
s

Antisséptico indolor para a ferida e membrana mucosa.
Vantagens
• aplicação indolor

Embalagens

• amplo espectro de atividade antisséptica

Para a gestão da ferida:
Embalagem de 50 ml

• rápido início de ação de 1 minuto

Embalagem de 250 ml

• bem tolerado pela pele e membrana mucosa

Embalagem de 250 ml com spray

• adequado para recém-nascidos e bebés prematuros

Embalagem de 1L

• incolor

Acessórios
Suporte de parede para embalagens de 1L

Gestão da Ferida: Limpeza, Desbridamento e Cicatrização da Ferida

Estéril

octenilin ® Gel Feridas
Para humedecimento e limpeza de feridas crónicas
Vantagens

Embalagens

• humedece e limpa a ferida de forma eficaz

Embalagem de 20 ml

• ajuda a soltar os revestimentos da ferida

Bisnaga de 250 ml

• cria um ambiente ideal para o tratamento da ferida suportando o
processo natural de cicatrização
• indolor, incolor e absorve os odores
• contém octenidina como preservante, capaz de inativar patogéneos,
no gel para criar uma barreira protetora eficaz contra a penetração de
germes

Estéril

octenilin ® Solução Irrigação Feridas
Para a limpeza e humedecimento de feridas cutâneas crónicas.
Vantagens
• excelente poder de limpeza
• especialmente bem tolerado pela pele e tecidos
• usar de preferência até 8 semanas após a abertura
• para uso repetido e de longo prazo
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Embalagens
Embalagem de 350 ml

6 forças no combate ao MDRO.

Tanto fatores exógenos e endógenos são tidos em
consideração, com a higiene hospitalar moderna é
cada vez mais focada na flora endógena do paciente

Sucesso na descontaminação
com o conceito complexo
octenisan ®
Loção Corporal Antimicrobiana
Área de aplicação:
pele intacta
(solução destinada a ser enxaguada)
1 x dia
tempo de contacto 1 min.

descontaminação MDRO

No interesse da segurança do paciente, medidas
individuais com o objetivo de profilaxia da infeção são
insuficientes. Um conjunto de medidas de higiene
altamente eficazes é combinado e consistentemente
aplicado na chamada “estratégia combinada”.

Feridas | Pele|
Membrana Mucosa

O produto certo para cada aplicação.

octenidol ® md
Colutório Antibacteriano

Estratégia combinada da schülke contra MDRO:
couro cabeludo e cabelo
octenisan® Loção Corporal
ou Antimicrobiana
octenisan® Touca Antimicrobiana
nariz
octenisan® md Gel nasal
área da garganta
octenidol® md
Colutório Antibacteriano

Área de aplicação:
área da garganta
3 x dia
tempo de contacto 15 seg.

octenisan ® md
Gel nasal
Área de aplicação:
vestíbulos nasais
2 x dia
tempo de contacto 2 min.

octiset ®
ferida e membrana mucosa

drenagem
octiset®
todo o corpo
octenisan® Loção Corporal Antimicrobiana ou
octenisan® Luvas Antimicrobianas

Área de aplicação:
pele intacta (solução sem
enxaguamento)
e feridas
1 x dia
tempo de contacto 2 min.

Especialmente para
pacientes imóveis
octenisan®
Luvas Antimicrobianas
Área de aplicação:
pele intacta (solução sem
enxaguamento)
1 x dia
tempo de contacto 30 seg.

ferida
octiset®
octenisan®
Toucas Antimicrobianas
Área de aplicação:
couro cabeludo e cabelo
(solução sem enxaguamento)
1 x dia
tempo de contacto 5 min.
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descontaminação MDRO (MRSA, ...)

octenisan® Loção Corporal Antimicrobiana
Loção de lavagem para o corpo todo em casos de contaminação por MDRO.
Vantagens

Embalagens

• loção de lavagem suave e gentil para a pele e cabelo

Embalagem de 150 ml

• para lavagem de todo o corpo contra MDRO

Embalagem de 500 ml

• adequado para todos os tipos de pele

Embalagem de 1L

• valor de pH neutro à pele

Embalagem de 5L

• incolor e sem perfume

Acessórios
Suporte de parede para embalagens de 500 ml
Suporte de parede para embalagens de 1L

octenisan® Luvas Antimicrobianas
Luvas Antimicrobianas para limpeza e cuidado da pele.
Vantagens
• especialmente gentil devido ao cuidado adicional da alantoína

Embalagens
10 luvas / embalagem

• para lavagem de todo o corpo contra MDRO
• pronto-a-usar, sem ser necessário enxaguamento posterior
• aplicação fácil graças às dimensões práticas das luvas
• incolor e sem perfume

octenisan® Toucas Antimicrobianas
Touca de lavagem descartável impregnada para a decontaminação do couro cabeludo e cabelo.
Vantagens
• para descontaminação do cabelo e couro cabeludo pela limpeza física

Embalagens
1 touca / embalagem

• pronto-a-usar
• incolor e sem perfume

octenisan® md Gel Nasal
Para humedecimento e descontaminação dos vestíbulos nasais através da limpeza física
e apoio no tratamento de lesões do epitélio nasal.
Vantagens
• decontaminação através da limpeza física dos vestíbulos nasais
• para humedecimento
• excelente compatibilidade
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Embalagens
Embalagem de 6 ml

Feridas | Pele |
Membrana Mucosa

Descontaminação MDRO

octenidol® md Colutório Antibacteriano
Para humedecimento e descontaminação da cavidade oral e faringe através da limpeza física
e apoio no tratamento de lesões da cavidade oral.
• descontaminação de germes indesejáveis através da limpeza física
• não provoca descoloração dos dentes*
• Sem clorohexidina

Embalagens
Embalagem de 250 ml
* Relativamente à descoloração dos dentes: Um estudo com
53 participantes mustrou que 94 % dos participantes não
mostrou nenhuma descoloração após um período de
aplicação de 4 semanas. Método de medida: escala vital

Descontaminação MDRO

Vantagens

octenisan®
Transmite segurança.
Constrói confiança.
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octenisan® Kit Anti-MRSA
Fornece segurança. Constrói confiança.

Até 10 7 células microbianas
assentam em 1 cm² de pele.

1

®

Passo

2
Passo

3

3

octeni san

2 Waschlotion

Aplique uma quantidade
suficiente de gel nasal num
cotonete.

2
Passo

1
Passo

4
Passo

cabelo

tempo de
contacto
recomendado

corpo

atenção especial
às axilas, abdomen
e área abdominal
inferior

Aplicar octenisan Loção
pelo corpo todo uniformemente
Ensaboar durante 1 minuto.

Lavar bem com água.

Haare

roupa
lavada

toalha
lavada

Körper

Anwendungshinweis:
Nicht bei
Kindern unterEspalhar o gel por compressão
Aplicar o gel na superfície
lateral das narinas.
dos vestíbulos nasais. 3 Jahren
anwenden. Remover o gel em excesso.

toalha de rosto/
compressas/
esponja
húmida e
não usada
previamente
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Aplicar cuidadosamente para não
introduzir o gel demasiado profundamente no nariz. O produto não
é indicado para crianças com
. menos
de 1 ano.

octenisan®
Loção Corporal
Antimicrobiana

5

Indicações:

o

W cte
as n
ch i
loti sa
on n ®

Aplicar a loção de lavagem
sem diluir numa toalha de rosto/
compressas/ esponja lavada

Passo

md

cabelo

Enxaguar todo o
corpo e cabelo.

1
Passo

®

Não usar em crianças com
menos de 3 anos.

corpo

1 min.

san
ni el
octesal g
na

Indicações:

Passo

octenisan ® md
gel nasal

octenisan®
Loção Corporal
Antimicrobiana

3

Até 5 dias, duas vezes ao dia:
vestíbulos nasais

Até 5 dias, uma vez ao dia: lavagem de todo
o corpo, cabelo e couro cabeludo

Passo

Estes micróbios pertencem à pele e protegem-na. A
cirurgia penetra a barreira protetora natural da
pele. Assim, os micróbios podem entrar para o
interior do corpo, onde não pertencem, e podem
causar infeções. Para a higiene moderna dos hospitais é importante prevenir tais infeções. E ainda
mais para o bem-estar dos pacientes.
Estudos recentes mostram que a lavagem de
descontaminação de todo o corpo antes da
cirurgia pode reduzir significativamente o risco de
infeções. octenisan® Loção Corporal Antimicrobiana permite aos pacientes iniciar o procedimento
enquanto ainda em casa. Uma vez que a colonização bacteriana nasal é conhecida por desempenhar
um papel especial nas infeções, adicionalmente
octenisan® md gel nasal deveria ser utilizado.

Secar com uma toalha lavada.

Após cada aplicação:
Vestir roupa lavada.

octenisan® Kit Anti-MRSA
octenisan® Loção Corporal Antimicrobiana e octenisan® md gel nasal para
descontaminação pré-operativa da pele, cabelo e vestíbulos nasais.
Vantagens
• octenisan® Loção Corporal Antimicrobiana e octenisan® md gel nasal
para descontaminação pré-operativa num kit conveniente

Embalagem
1 Kit - 1 Loção Corporal Antimicrobiana 150 ml + 1
octenisan md gel nasal 6 ml

• usar até 5 dias, duas vezes ao dia
• fornece segurança: informação completa para o doente para um seguro
do produto e aumentar a compliance
• constrói confiança: por dar a sensação ao paciente de estar nas melhores mãos
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Schülke: competência no combate aos germes …

Desinfeção toalhitas
impregnadas

Desinfeção rápida

perform

®

| terralin ® protect

mikrozid ® sensitive wipes premium
mikrozid ® AF wipes
mikrozid ® universal wipes premium maxi

Desinfeção rápida

mikrozid

Desinfeção rápida

terralin ® PAA

®

PAA wipes

toalhitas impregnadas
sistemas dispensadores

schülke wipes safe & easy

Use os desinfetantes de forma segura.
Leia sempre o rótulo e informação do produto antes de usar.
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Desinfeção de superfícies

terralin ® protect
Desinfetante e detergente potente para áreas extensas sem aldeídos,
ideal para uso em todas as superfícies de dispositivos médicos e superfícies.
Vantagens
BAC
TB
NORO

Embalagens

• sem aldeídos e assim especialmente amigo do utilizador

Embalagens de 20 ml

• cheiro agradavelmente fresco e discreto

Embalagens de 2 L

• amplo espectro de eficácia microbiológica contra bactérias (incl. Tb,

Embalagens de 2 L

MDRO), leveduras e vírus envelopados* (incl. HIV, HBV ,HCV) e rota-,

Embalagens de 20 L

adeno-, norovirus

Embalagens de 200 L

• oferece excelentes características ópticas

Embalagens de 500 L

• especialmente adequado para áreas sensíveis a odores e materiais sensíveis

RKI
LISTED

BAC
TB

VIRU
CIDAL

perform®
Concentrado à base de oxigénio ativo em forma de pó para a desinfeção e limpeza
de dispositivos médicos e outras superfícies.
Vantagens

Embalagens

NORO

• Amplo espectro de eficácia

Embalagens de 40 g

SPORI
CIDAL

• especialmente ecológico com um sistema ativo à base de oxigénio

Embalagens de 900 g

C.
DIFF

RKI
LISTED

BAC

• fácil de dosear devido a saquetas de porção unidose
• RKI de acordo com §18 lfSG (vírus envelopados)

terralin ® PAA
Concentrado para a desinfeção no caso de um “surto”.

TB

VIRU
CIDAL
NORO
SPORI
CIDAL

C.
DIFF

Vantagens
• tempo de contacto curto com extensa eficácia

Embalagens
Embalagens duplas (2 x 80 ml)

• eficácia imediata aquando da preparação da solução
• sem formação de pó durante a preparação como com um
concentrado em pó
• excelente compatibilidade com os materiais devido a um ajuste do valor de pH
e proteção adicional contra a corrosão

Use os desinfetantes de forma segura.
Leia sempre o rótulo e informação do produto antes de usar.
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* de acordo com DVV (German Registered Association for
Combating Viral Diseases)/RKI Guideline 12 / 2014

Desinfeção Rápida

mikrozid® AF liquid

Desinfetante rápido à base de álcool para
dispositivos médicos e outras superfícies.

BAC
TB

• seca rápido sem deixar manchas

Embalagem de 250 ml com spray

• sem aldeídos

Embalagem de 1L

• muito ampla atividade biocida com o menor tempo de contacto

Embalagem de 10L

possível (eficaz contra bactérias e vírus envelopados*)
• boas propriedades de humedecimento

NORO

Embalagens

Acessórios

Superfícies

Vantagens

Suporte de parede para embalagens quadradas de 1 L

Desinfeção Rápida

mikrozid ® AF wipes | premium

Toalhitas à base de álcool para uma limpeza e desinfeção rápida
e eficaz de dispositivos médicos e outras superfícies.
Vantagens

BAC
TB
NORO

Embalagens

• seca rápido sem deixar manchas

Embalagem de 150 toalhitas

• sem aldeidos

Embalagem de recarga de 150 toalhitas

• eficaz contra bactérias (incl. Tb) e vírus envelopados*

Embalagem premium de 50 toalhitas

(incl. HIV, HBV, HCV), adeno-, rotavirus
• mikrozid® AF wipes: também disponível numa prática bolsa de recarga
• mikrozid® AF wipes premium: formato softpack fácil de manusear,
toalhita de qualidade premium, extra suave

Acessórios
Suporte de parede
Suporte de parede Jumbo
Suporte de parede premium

mikrozid ® sensitive liquid

Desinfetante rápido sem álcool para
dispositivos médicos e outras superfícies.
Vantagens

BAC

Embalagens

• pronto-a-usar

Embalagem de 1L

• sem álcool e portanto óptimo para superfícies sensíveis ao álcool

Embalagem de 5L

• rápido e com boa eficácia bactérias, fungos, vírus envelopados*

Acessórios

(incl. HIV, HBV, HCV) e rotavirus

NORO

Use os desinfetantes de forma segura.
Leia sempre o rótulo e informação do produto antes de usar.

Suporte de parede para embalagens quadradas de 1 L

* de acordo com DVV (German Registered Association for
Combating Viral Diseases)/RKI Guideline 12 / 2014

15

Desinfeção Rápida

mikrozid® sensitive wipes |
Jumbo | premium |

Toalhitas de desinfeção sem álcool para desinfeção rápida
de dispositivos médicos e todo o tipo de superfícies.
Vantagens
BAC
NORO

Embalagens

• pronto-a-usar

Embalagem Jumbo com 200 toalhitas

• sem álcool e assim especialmente adequado para áreas sensíveis a álcool Embalagem Jumbo de recarga com 200 toalhitas
• eficácia boa e rápida (bactericida, fungicida, vírus envelopados*

Embalagem premium com 100 toalhitas

incl. HBV, HIV, HCV e rotavirus)
• mikrozid® sensitive wipes Jumbo: toalhitas extra largas
• mikrozid® sensitive wipes premium: softpack fácil de manusear
toalhita de qualidade premium, extra suave, size 20 x 20 cm
• mikrozid® sensitive wipes premium maxi: toalhitas extra largas, softpack
fácil de manusear, toalhita de qualidade premium, extra suave, alcance
maior, tamanho 25 x 25 cm

Acessórios
Suporte de parede Jumbo
Suporte de parede premium

mikrozid® PAA wipes
BAC
TB

VIRU
CIDAL
NORO

SPORI
CIDAL

Toalhitas à base de ácido peracético
para desinfeção de superfícies.
Vantagens

Embalagens

• toalhistas extra grandes pronta-a-usar

Embalagem com 50 toalhitas

• eficácia boa e muito rápida: bactérias, fungos, virus (ex. HIV, HBV,

Acessórios

noro), TB e esporos.

Suporte de parede Jumbo

• aprovado para sonda TOE**
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Único: Ácido Peracético “pronto-a-usar”!
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O efeito microbiológico do ácido peracético
é conhecido há mais de 100 anos. Só nos
anos 60s, no entanto, o ácido peracético
ganhou mais atenção quando Kline e Hull demonstrou a sua excelência contra virús. Hoje,
o ácido peracético sofre outro renascimento:
Os fatores decisivos são o tempo de contacto
reduzido e o desempenho de desinfeção
seguro, mesmo contra esporos de patogéneos
Ideal para áreas de risco. Características que
tornam produtos à base de ácido peracético

Use os desinfetantes de forma segura.
Leia sempre o rótulo e informação do produto antes de usar.
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desinfetantes ideais especialmente em áreas de risco
Isto também se reflete na recomendação do Instituto
Robert Koch, que recomenda o ácido peracético para
a desinfeção de áreas de elevado risco.1
schülke – o especialista em peracético. Com o
mikrozid PAA wipes schülke é o primeiro a
fornecer ácido peracético na forma de aplicação
de toalhita pronta-a-usar.
Comparado a outras toalhitas prontas-a-usar,
o tempo de contacto do mikrozid® PAA wipes é
muito mais reduzido..

1
www. rki. de
* de acordo com DVV (German Registered Association for
Combating Viral Diseases)/RKI Guideline 12 / 2014
**As seguintes aprovações são restritas a famílias de produto específicas
Informação detalhada disponível através do Serviço Clientes schülke.

O novo mikrozid® universal.
Unicamente versátil.

O novo mikrozid® universal é ideal para
limpeza e desinfeção de superfícies
próximas dos pacientes.

Superfícies

*

Dermatologicamente
testado.

Funciona em segundos.

Quando tem de ser feito rapidamente,
mikrozid® universal pode também ser
Uma mistura especial de surfactantes
usado sem luvas (se permitido pelas
permite uma excelente compatibidade
regras de segurança ocupacional).
com os materiais.
Devido a uma combinação de ingredienComo resultado, tablets e smartphones
tes ativos, à base de álcool reduzida, este
que sãu usados diariamente e na prática
podem ser facilmente limpos e desinfetados. produto é muito compatível com a pele.
Além disso, testes na schülke mostram
que o desempenho de limpeza é significativamente maior que os produtos
comparáveis.
HI GH DEG

rs al

A desinfeção rápida com amplo espectro
de eficácia é essencial no seu trabalho?
Então, utilize mikrozid® universal de
atuação rápida, por exemplo:

Desinfeção rápida

Particularmente adequado para:
• teclados
• telemóveis
• couro sintético
• ecrãs tácteis
• superfícies de mobília
• monitores

Muito boa compatibilidade
com materiais.
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Desinfeção com baixo teor de álcool
para desinfeção rápida de dispositivos
não-invasivos e outras superfícies.

• atividade virucida limitada – 15 seg.
• noro – 30 seg.

Isto tem sido confirmado por
laboratórios de teste independentes.
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BAC
TB
NORO

mikrozid® universal liquid | wipes
premium

Desinfeção rápida à base de álcool de dispositivos médico em praticamente todas as áreas
e todos os tipos de superfícies com um risco elevado de infeção, onde são necessários
tempos de contacto reduzidos e onde é necessária um desinfetante compatível com os materiais.
Vantagens

Embalagens

• especialmente compatível com os materiais (ex: tablets)

Embalagem de 1L com spray

• efeito rápido (norovírus 30 seg.)

Embalagem de 5L

• dermatologicamente testado • toalhitas de elevada qualidade

Embalagem premium com 100 toalhitas

• sem cor e sem perfume • desempenho excepcional de limpeza
• mikrozid® universal wipes premium softpack fácil de manusear,
toalhita de qualidade premium, extra suave, tamanho 20 x 20 cm
• mikrozid® universal wipes premium maxi toalhitas extra largas, softpack

NOVO

Acessórios
Suporte de parede premium

fácil de manusear e toalhita de qualidade premium, extra suave, alcance maior, tamanho 25 x 25 cm

Use os desinfetantes de forma segura.
Leia sempre o rótulo e informação do produto antes de usar.

* O produto pode também ser usado sem luvas, se permitido pelas normas de
segurança ocupacional e proteção de infeção.
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Desinfeção Rápida
mikrozid ® wipes – visão geral rápida de desinfeção rápida.
Segurança em todas as superfícies.

OPT
I

O ADE

NOR

3M **

NO M

RSA T

TB
NORO

BRO

Nº toalhitas

Gramagem

Cobertura de
Superfície

14 x 18 cm

150

22 g/m²

Ø 0.3 m²

20 x 27 cm

200

22 g/m²

Ø 0.5 m²

20 x 20 cm

50

50 g/m²

Ø 0.5 m²

Limpeza e cuidado

Tamanho Toalhita

Softpack premium

TR
SPEC UM
AD

EAN
L CL I NG
MA

BAC

A escolha clássica dentro das preparações de
desinfeção rápida. As toalhitas à base de álcool são
eficazes em 1 minuto contra quase todos os micróbios
mikrozid® AF wipes
mais relevantes. A película de álcool seca muito
Box
rapidamente sem deixar resíduos. Tem uma boa
compatibilidade com os materiais, no entanto, nos
Jumbo Box
plásticos podem se formar fissuras de stress.
Jumbo

B

mikrozid ® AF wipes

Ingredientes ativos: Etanol, Propanol-1

NORO

3M **

Y

BAC

NOVO

IAL COMPATI BILI
TER
T
MA

O especialista para superfícies sensíveis. Existem
muitos materiais sensíveis num hospital e por este
motivo, mikrozid® sensitive wipes combinam uma
elevada eficácia com uma excelente compatibilidade
com os materiais. Até cabeças de ultrassom* podem
ser desinfetadas com mikrozid® sensitive wipes.
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PERFUME
FREE

RASOUNDHEAD
ULT
S
OR

mikrozid® sensitive wipes

Tamanho Toalhita Nº toalhitas

Gramagem

Cobertura de
Superfície

Box

14 x 18 cm

120

19 g/m²

Ø 0.3 m²

Jumbo Box
Jumbo
Softpack premium
Softpack premium maxi

20 x 20 cm

200

19 g/m²

Ø 0.5 m²

20 x 20 cm
25 x25 cm

50 | 100
80

50 g/m²

Ø 1.0 m²
Ø 1.5 m²

mikrozid® sensitive wipes

Ingredientes ativos: Cloreto de alquil (C12-16) dimetilbenzil amónio, Cloreto de Didecildimetilamónio, Cloreto alquil(C12-14) etilbenzilamónio.

PERFUME
FREE

Softpack premium
Softpack premium maxi

28D **

TY

mikrozid® universal wipes

NORO

Tamanho Toalhita Nº toalhitas

Gramagem

Cobertura de
Superfície

20 x 20 cm
25 x 25 cm

50 g/m²

Ø 1.0 m²
Ø 1.5 m²

100
80

Ingredientes ativos: Etanol / Propanol-2

l
lll lll

l l ll ll

Cobertura de
Superfície

20 x 30 cm

40 g/m²

Ø 3.5 m²

50

ll

Gramagem

lllll

Tamanho Toalhita Nº toalhitas

ll

Jumbo Box

l l l l ll
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mikrozid® PAA wipes

28D **
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CIDAL FREE
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mikrozid ® PAA wipes
A grande potência para casos de surtos. Com o
poder oxidante único unique do ácido peracético,
mikrozid® PAA Wipes tem um efeito esporicida
e são também eficazes contra C. diﬃcile em apenas
5 minutos.
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As toalhitas versáteis também para a desinfeção
de dispositivos de comunicação sensíveis.
Smartphones e tablets tem contacto constante
com as mãos. Eles podem ser tratados de forma
segura com mikrozid® universal wipes sem
materiais
danificar os nossos
materiais.

HIGHDEG
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OF

mikrozid universal wipes
®

Ingredientes ativos: Ácido Peracético

Mais informação: w w w. mik rozid. com

Use os desinfetantes de forma segura.
Leia sempre o rótulo e informação do produto antes de usar.
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Superfícies

Uma estratégia eficaz para combater patogéneos nas superfícies surfaces necessita de produtos
criterosamente seleccionados. A schülke gostaria de ajudar nessa selecção, e com o seu conceito
claro e rápido de desinfeção, oferece uma gama pré-selecionada de produtos adequados. Estão
perfeitamente coordenados e não deixam lacunas dentro de um sistema de multi-barreira.

* Não adequado para a desinfeção final de dispositivos médicos semicríticos.
** O tempo de vida depois de embalagem aberta está marcado nos artigos
com o seguinte simbolo.

A higiene é o instrumento mais importante.

Seguro. Limpo. Schülke.
O cuidado higiénico e descontaminação dos instrumentos médicos em utilização clínica
exige uma formulação eficiente e altamente eficaz em sintonia com os desafios da rotina
clinica diária.

Exigências crescentes na descontaminação fazem
com que a compatibilidade com os materiais seja
tão importante como um amplo espectro de
eficácia antimicrobiana na desinfeção.
Preparações de confiança com tempos de contacto
reduzidos e baixas concentrações são essenciais
para assegurar um bom e rápido reprocessamento.

A oferta abrangente de formulações inovadoras
estabelece os standards internacionais de segurança
com base nestes desafios assegurarem um alto nível
de segurança para os utilizadores e pacientes na
limpeza manual e automática dos instrumentos.
Todo o portfolio de produtos da Schülke é desenvolvido com os princípios científicos mais atuais, extensamente testado e está em concordância com
todos os requisitos legais.

Instrumentos

O manuseamento preciso e ergonómico são duas
das mais importantes características dos instrumentos, a limpeza e desinfeção destes instrumentos deve funcionar de forma igualmente precisa.
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Reprocessamento Manual – pré-limpeza / desinfetante pré-limpeza

gigazyme®X·tra
Detergente de alto desempenho à base de enzimas com um efeito de
desinfeção básico para a limpeza manual dos endoscópios e instrumentos cirúrgicos
Vantagens
• excelente desempenho de limpeza em combinação com

Embalagens
Embalagem de 2L
Embalagem de 5L

• adequado para limpeza de ultrassom
BAC

• muito boa compatibilidade com os materiais

gigazyme ®
e instrumentos cirúrgicos
Vantagens

Embalagens

• bom desempenho de limpeza através de uma mistura de enzimas

Embalagem de 2L

• muito compatível com os materiais

Embalagem de 5L

• adequado para limpeza de ultrassom
• económico, uma vez que é necessária uma baixa concentração
• odor agradável

Reprocessamento Manual - limpeza, desinfeção

gigasept ® Instru AF
Desinfeção e limpeza de instrumentos cirúrgicos,
acessórios de anestesia etc, sem aldeídos.**
Vantagens
• e
BAC
TB

bactérias (incl. M. terrae), leveduras e

vírus envelopados (incl. HBV, HCV, HIV)*
• cumpre as Normas Europeias
• excelente poder de limpeza
• muito boa compatibilidade com os materiais
• fragância agradável e fresca
• Tempo de permanência até 7 dias
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Embalagens
Embalagem de 2L
Embalagem de 5L

gigasept ® AF
Desinfeção de instrumentos cirúrgicos sem aldeídos
Vantagens

Embalagens

• sem aldeídos

Embalagem de 2L

• e

* (incl. HIV, HBV, HCV)

Embalagem de 5L

• fragância agradável

BAC

• adequado para uso ultrassónico

gigasept ® AF forte
Desinfeção e limpeza
, acessórios de anestesia,
máscaras respiratórias e instrumentos cirúrgicos, sem aldeídos.**
Vantagens

Embalagens

• cumpre os métodos de normas atuais e Europeias

Embalagem de 2L

• e

Embalagem de 5L

tuberculocida, micobactericida, vírus envelopados*

(incl. HIV, HBV, HCV)

BAC

• tempo de permanência até 7 dias

TB

• composição ideal permite tempos de contacto reduzidos mesmo
com elevada composição
• adequado para uso ultrassónico
• fragância agradável, sem aldeídos

gigasept ® pearls
Desinfetante para a lavagem e desinfeção manual de instrumentos à base de oxigénio ativo
com uma formulação multi-enzimática
Vantagens
•

Embalagens
através da sua combinação sinergética

Balde de 6 kg

de substâncias ativas mais oxigénio ativo (concluir a desinfeção virucida Balde de 1,5 kg
com 2% em 10 minutos)
BAC
TB

VIRU
CIDAL
SPORI
CIDAL

• excelente performance de limpeza através da sua fórmula multi-enzimática (protease, lipase
e amilase) em combinação com um p

e surfactantes poderosos.

• excelente compatibilidade com os materiais mesmo em materiais sensíveis
• mais segurança para o utilizador - graças à sua estrutura inovadora em pérolas – sem pó (sem risco de inalação)
• sistema de acondicionamento para remoção segura e fácil
• Odor surpreendentemente agradável

C.
DIFF

* de acordo com DVV (German Registered Association for
Combating Viral Diseases)/RKI Guideline 12 / 2014
** Não para a desinfeção de dispositivos médicos semicríticos e críticos.
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gigasept ® PAA
Desinfetante de alto desempenho pronto-a-usar para a desinfeção
BAC

Vantagens

TB

VIRU
CIDAL
SPORI
CIDAL

C.
DIFF

• Sem aldeídos

Embalagens
Embalagem de 5L

•
• prev
• pronto-a-usar

gigasept® PAA concentrate
Desinfetante de alto desempenho para o reprocessamento manual de endoscópios
e instrumentos cirúrgicos.

VIRU
CIDAL
SPORI
CIDAL

C.
DIFF

Vantagens
• e

bactérias, leveduras, virus e esporos (incl. Clostridium),

Embalagens
Embalagens 2x100ml

vírus envelopados* (incl. HIV, HBV e HCV)
• curto tempo de contacto
• não é necessário tempo de ativação

Instrumentos

TB

gigasept ® FF (new)
BAC
TB

VIRU
CIDAL
SPORI
CIDAL

C.
DIFF

Uma preparação à base de succinaldeído para a desinfeção manual de instrumentos
cirurgicos e instrumentos médicos sensíveis
Vantagens

Embalagens

• de acordo com os métodos standard mais atuais e Normas Europeias

Embalagem de 2L

• micobactericida, virucida, tuberculocida, esporicida

Embalagem de 5L

• excelente compatibilidade com os materiais
• particularmente adequado para endoscópios termoestáveis e termolábeis
• ampla área de aplicação de acordo com os testes efetuados com elevada contaminação orgânica
• tempo de permanência de solução limpa e não contaminada até 7 dias
• sem formaldeídos
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Reprocessamento manual

BAC

schülke por todo o mundo:

CMYK / .e ps

youtube.com/schuelkeChannel
Fa cebook “f” Logo

CMYK / .e ps

facebook.com/myschulke

Schülke & Mayr Portugal
Avenida Casal Ribeiro nº18 7ºEsq | 1000-092 Lisboa
Tel + 351 21 352 27 85 | geral@schuelke.pt
www.schuelke.pt
Uma companhia do
Grupo Air Liquide
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