Produtos para banho do Paciente sem
Passar por Água
Para uma melhor prevenção de infeções

Banho dos
pacientes
tornado fácil

Riscos do banho tradicional

98%

das bacias usadas na higiene dos pacientes estão
contaminadas com bactérias potencialmente
patogénicas, incluindo S. aureus, VRE, MRSA,
P. aeruginosa, C. albicans e E. coli.1

Controlar os riscos de infeção em pacientes críticos é vital para
a sua recuperação. O banho dos pacientes é uma das principais
atividades de enfermagem que ajudam a melhorar a qualidade de
vida e de cuidados do paciente. Todavia, uma investigação recente
revelou que também pode ser uma grande fonte de contaminação
das unidades de cuidados intensivos (UCI).2
As bacias, o sabão e a água podem fazer mais do que aumentar a
probabilidade de disseminar infeções. Muitos sabões podem ser
agressivos para a pele e podem secá-la, ficando vulnerável a mais
danos.
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EasyBath® é um
banho melhor
Esqueça a água do banho

Há muitas razões que tornam o banho junto à cama com o EasyBath superior ao tradicional banho
de bacia com sabão e água.

MAIS SANITÁRIO

Um pack de utilização
única minimiza o risco
de contaminação
cruzada.

CONFORTO

Os panos de lavagem
EasyBath são suaves,
macios e delicados
para com a pele.

PREFERÍVEL
EM RELAÇÃO
ÀS BACIAS

97% dos pacientes e
100% dos enfermeiros
preferem este toque
limpo e fresco para
uma pele macia.3

SEGURANÇA

O EasyBath é fácil de
transportar e prático
e ajuda a reduzir
o potencial de
escorregar na água
entornada.

Motivos para
EasyBath

CUSTOS DE MATERIAL

A preparação do banho é
mais rápida, eliminando
a necessidade de bacias,
sabonetes e toalhas,
poupando assim dinheiro.

MELHORES
CUIDADOS CUTÂNEOS
A fórmula sem álcool
tem um pH equilibrado,
é dermatologicamente
testada e contém
ingredientes benéficos
para a pele.

CONSISTÊNCIA
DOS BANHOS

O EasyBath oferece
um protocolo fácil de
seguir e padronizado.

TEMPO DO
PESSOAL

Os produtos prontos a
utilizar podem reduzir
em metade o tempo
do banho.

Cuidados consistentes pano após pano, paciente após paciente e
cuidador após cuidador!
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Banho
EasyBath
O EasyBath proporciona um banho reconfortante, consistente e clinicamente eficaz junto
à cama do paciente e está disponível em formato de pano impregnado ou de luvas de
banho. Ajuda a pele a manter-se saudável devido à sua fórmula isem enxaguar que limpa
e hidrata sem lesionar a pele.

Pano de banho
Referência

Descrição

Embalagem

MSCE095309A

Standard; sem perfume

8 toalhetes/pack; 30 packs/caixa

Referência

Descrição

Embalagem

WM80300

Standard; com perfume

8 luvas/pack; 30 packs/caixa

WM80301

Standard; sem perfume

8 luvas/pack; 30 packs/caixa

Luvas de banho
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Cuidados capilares
Touca com champô
Lavar o cabelo dos pacientes acamados é um desafio. Sem os derrames e
aborrecimentos com bacias, lavagem, enxaguamento e reposicionamento, as toucas
com champô EasyBath, com e sem perfume, fazem da lavagem do cabelo um prazer
para todos os envolvidos. As toucas com champô EasyBath limpam e amaciam
o cabelo, deixando-o fresco e pronto a ser penteado. Também permitem que os
profissionais de saúde possam fazer uma massagem calmante, relaxante e suave no
couro cabeludo.

Referência

Descrição

Embalagem

SC230

Standard; com perfume

1 touca/pack; 30 packs/caixa

SC231

Standard; sem perfume

1 touca/pack; 30 packs/caixa

Página 5

Conforto do paciente
Aquecedor Inteligente
Para o derradeiro conforto dos pacientes e residentes, o Aquecedor Inteligente EasyBath
exclusivo mantém os packs EasyBath a uma temperatura constante e segura para um
banho agradável. As luzes indicadoras ligam-se quando é alcançada a temperatura ideal.
Até ajuda a monitorizar o inventário ao indicar o pack mais recente a tirar, mantendo uma
rotatividade FIFO do stock.

Referência

Slots

Tamanho

Peso

MSCEWARMER14S

14

33 x 46 x 34 cm

10,6 kg

MSCEWARMER28S

28

56 x 46 x 34 cm

12,9 kg
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Limpeza pessoal
AloeTouch®
O fecho Flip ‘N Seal™ dos packs AloeTouch reduz a
quantidade de plástico na tampa em 71%, mantendo os
toalhetes frescos durante semanas. Ao contrário dos
fechos tradicionais de filme adesivo, o fecho Flip ‘N Seal
abre-se facilmente com uma mão e permanece aberto até
ser novamente fechado.
A AloeTouch é a escolha ideal para quem exige mais das
suas toalhitas de limpeza. A solução de limpeza delicada
sem sulfato e condicionadores de pele ricos em aloé
permeiam esta toalhita de gramagem mais elevada. Irá
chegar à conclusão de que usa menos toalhetes para fazer
o trabalho.
Referência

Descrição

Embalagem

MSCE263654

Toalhetes em spunlace; com perfume, 20 x 30 cm

48 toalhetes/pack; 12 packs/caixa

ReadyFlush®
Para poderem ser certificados pela EDANA* para serem
deitados sanita abaixo, os toalhetes ReadyFlush tiveram
de passar sete testes que avaliaram a sua capacidade de se
desintegrarem, biodegradarem e atravessarem sistemas
séticos e tubos de esgoto. Significa que se decompõem
como o papel higiénico quando descarregados na sanita,
para um desempenho sem entupimentos. São 100%
biodegradáveis e seguros para os esgotos e sistemas de
saneamento.
O ReadyFlush está sempre à mão junto da cama ou na
casa de banho. É suficientemente forte para uma limpeza
vigorosa, mas com uma fórmula suave que acalma a pele.
Referência

Descrição

Embalagem

PW840

Toalhetes p/ deitar na sanita; com perfume, 20 x 25 cm

48 toalhetes/pack; 12 packs/caixa

*EDANA: European Disposables and Nonwovens Association
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Padronize já o
seu protocolo
de banho!
3 passos fáceis:
ALOETOUCH® PRODUCT TEST

EVALUATION FORM
Name:

Cuidados capilares práticos e rápidos

HOW SATISFIED ARE YOU WITH THE TESTED PRODUCT?
Excellent

Very Good

Acceptable

Unacceptable

Packaging and removal
from packaging











Material and structure of
the product














































Ease of use
Time expenditure
Cleansing of patient
Patient satisfaction
Overall impression

SC230: com perfume

n/a

Aloetouch

Moistness

EASYBATH
BANHO SEM ÁGUA

Modo de utilização:
Touca champô EasyBath®

Date:

Which products are you currently using to wash your patients?

If you have other comments, please share them in the comment field below.
Comments:

Prepare uma toalha, lave as mãos e calce
luvas de exame, se necessário.
SC231: sem perfume

Aqueça a Touca Champô EasyBath durante
15 segundos no micro-ondas (1250 watts
no máximo) ou no Aquecedor Inteligente
da Medline. Rasgue a embalagem e retire a
touca.
Coloque a touca champô na cabeça do
paciente. Se este tiver cabelo comprido, terá
de apanhar o cabelo no cimo da cabeça antes
de colocar a touca.
Massaje o cabelo do paciente através da
touca até o cabelo parecer saturado: 1 a 2
minutos para cabelos curtos e 2 a 3 minutos
para cabelos mais compridos.
Tire a touca e elimine-a no recipiente para
resíduos. Não é necessário passar por água.

Signature:

Se necessário, use uma toalha para secar o
cabelo do paciente e penteie.

Your opinion is important to us! Thank you for taking the time to test and evaluate our products.

PODE IR AO
MICRO-ONDAS
Max. 1250 W
15 segundos
We reserve the right to correct any errors in this document.
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Avaliação das necessidades
do cliente com a equipa
clínica da Medline

Para mais informações sobre a EasyBath, entre em
contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte:
www.medline.eu/pt

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. ML193-PT 06/2020
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Formação dos
enfermeiros

3

Formação do paciente
e da família

Para mais informações, entre em contacto com o seu
gestor de conta Medline ou consulte www.medline.eu/pt

Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com
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