
Produtos de higiene para o paciente sem necessidade de água 
Para melhorar a prevenção de infeções
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A Bacia
Inclusivamente quando as bacias são desinfetadas entre usos, frequentemente são utilizadas 
como recipientes para guardar todos os produtos para os pacientes - ou até para vómitos. 
Segundo um estudo publicado, em 98% das bacias analisadas num centro hospitalar, foram 
encontradas bactérias ... incluindo S. aureus, ERV, SARM, P. aeruginosa,  
C. albicans e E. coli.1

A Água
Ainda que haja numerosas fontes hospitalares que causam surtos nosocomiais, talvez a mais 
esquecida, importante e controlável fonte de patogénicos nosocomiais seja a água do próprio 
hospital.2 Os patogénicos podem criar grandes colónias nas condutas do hospital, tanques 
de água quente, ralos e torneiras.3 Minimizar a exposição à água da torneira é económico e 
potencialmente eficaz.

Os tecidos
Os tecidos hospitalares como as toalhas de higiene são comprados ou contratados, geralmente 
com um valor em mente e, por isso, não costumam ser os produtos mais suaves possíveis. Ao 
serem ásperos inicialmente, as fibras de algodão que se desprendem durante as condições 
extremas de lavagem aumentam o seu potencial de abrasão para as peles mais delicadas. Os 
banhos com bacia também requerem toalhas e roupa de cama adicional devido aos derrames 
acidentais.

A uniformização do banho
Na limpeza das camas, de um modo geral, utiliza-se sabão, água da torneira e outros produtos 
de limpeza. No entanto, o banho e os produtos utilizados podem variar de um cuidador para 
outro, fazendo com que o banho difira entre os pacientes. Esta falta de uniformização pode 
conduzir a confusão e má interpretação pelo paciente ou pela sua família.
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QUATRO PROBLEMAS
COM O BANHO TRADICIONAL

EASYBATH® É UM BANHO 
MELHOR
Sem necessidade de água para o banho
Há muitas razões pelas quais a higiene com EasyBath® é superior à tradicional lavagem com  
sabão e água. 
 

Razões para
EasyBath

MAIS HIGIÉNICO
Ao ser uma 
embalagem de um 
só uso, minimiza o 
risco de contaminação 
cruzada.

CONFORTO
Toalhetes macios e 
suaves para a pele.

MELHOR  
CUIDADO DA PELE
Fórmula pH 
equilibrada, 
hipoalergénico, sem 
álcool e contém 
ingredientes que 
beneficiam a pele.

CONSISTÊNCIA 
DOS BANHOS
EasyBath proporciona 
um protocolo fácil 
de seguir e 
padronizado.

TEMPO DE 
RECURSOS 
HUMANOS
Pronto para usar, 
pode reduzir em 
metade o tempo de 
banho.

CUSTO DE  
MATERIAIS
A preparação do 
banho é mais rápida 
e deixam de ser 
necessárias bacias, 
sabonetes e  
toalhas, poupando 
assim dinheiro.

SEGURANÇA
Fácil de transportar, 
ajuda a reduzir 
potenciais quedas 
em caso de derrame  
acidental de água.

PREFERIDO  
FACE ÀS BACIAS
97% dos pacientes e 
100% dos enfermeiros 
preferem este toque 
limpo e fresco para 
uma pele macia.

Cuidado consciente de banho para banho, de paciente para paciente e de 
cuidador para cuidador!
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EASYBATH
EasyBath® proporciona um banho reconfortante, consistente e 
clinicamente eficaz. Está disponível em toalhetes impregnados ou em 
manápulas de lavagem. Ajuda a manter a pele saudável e hidrata sem 
agredir a pele.

BANHO

Referência Descrição Embalagem

MSCE095103A Standard | Sem perfume 8 unid./embalagem 
24 embalagens/caixa

MSCE095105 Antibacteriano | Sem perfume 8 unid./embalagem 
30 embalagens/caixa

MSCE095309 Standard | Sem perfume 8 unid./embalagem 
30 embalagens/caixa

Toalhetes

Referência Descrição Embalagem

WM80300 Standard | Perfumadas 8 unid./embalagem 
30 embalagens/caixa

WM80301 Standard | Sem perfume 8 unid./embalagem 
30 embalagens/caixa

MSCE995302WM Standard | Perfumadas 5 unid./embalagem 
24 embalagens/caixa

MSCE995310WM Antibacteriano | Perfumadas 8 unid./embalagem 
30 embalagens/caixa

MSCE995311WM Antibacteriano | Sem perfume 8 unid./embalagem 
30 embalagens/caixa

Manápulas

Referência Descrição Embalagem

MEDGLOVE01 16.5 x 23 cm, 75 gr. 100 unid./embalagem 
20 embalagens/caixa

MEDGLOVE02 14.5 x 20 cm, 60 gr. 100 unid./embalagem 
20 embalagens/caixa

MEDGLOVE03 14.5 x 20 cm, 75 gr. 100 unid./embalagem 
20 embalagens/caixa

Estão disponíveis versões económicas não impregnadas 100% poliéster das  
manápulas para complementar a gama EasyBath.

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. 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.

Referência Descrição Embalagem

MSCE095230 Standard | Perfumadas 1 unid./embalagem
30 embalagens/caixa

MSCE095231 Standard | Sem perfume 1 unid./embalagem
30 embalagens/caixa

GORRO CHAMPÔ

CUIDADOS CAPILARES

BA
N

HO
CUIDADOS CAPILARES

Manápulas de Banho Não Impregnadas
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Para o máximo conforto do paciente e comodidade do profissional de saúde, 
o Aquecedor Inteligente EasyBath mantém as embalagens EasyBath a 
uma temperatura constante e segura para um agradável banho quente. As 
luzes indicadoras iluminam-se quando é atingida a temperatura desejável. 
Inclusivamente, ajuda a controlar o inventário: indica a embalagem mais antiga 
disponível, mantendo um critério de rotatividade de inventário FIFO.

Referência Aberturas Tamanho Peso

MSCEWARMER12S 12 33 x 37.6 x 33 cm 9.9 kg

MSCEWARMER24S 24 48.3 x 45.4 x 33 cm 16.8 kg

Para poderem ser certificados pela EDANA* e poderem 
ser desperdiçados na sanita, 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. 
Isto significa que se decompõe ao ser lavado da 
mesma forma que o papel higiénico nas condutas de 
saneamento. É 98% biodegradável e seguro para o 
saneamento e sistemas séticos. ReadyFlush encaixa 
na perfeição junto à cama ou na casa de banho. 
Coloque-o sem preocupações tal como faz quando se 
limpa com papel higiénico. É suficientemente forte para 
uma limpeza completa e graças à sua fórmula suave é 
calmante para a pele.

*EDANA: European Disposables and Nonwovens Association

Referência Descrição Embalagem

MSCE263810 Toalhetes descartáveis | Perfumados, 20 x 30 cm 24 unid./embalagem 
24 embalagens/caixa

O encerramento Flip ‘N Seal ™ das embalagens 
Aloetouch reduz a quantidade de plástico na tampa 
em 71%, mantendo os toalhetes húmidos durante 
várias semanas. A diferença do encerramento anti-
aderente de película adesiva Flip ‘N Seal é que se 
abre facilmente com uma mão e permanece aberto 
até que o utilizador decida fechá-lo. Aloetouch é 
a opção para quem quer um pouco mais no seu 
toalhete de limpeza. A suave limpeza sem sulfatos 
e os acondicionadores para a pele, ricos em aloé 
penetram no toalhete tornando-o mais pesado. Este 
processo pode fazer com que se utilizem menos 
toalhetes para fazer o trabalho necessário.

Referência Descrição Embalagem

MSCE263654 Toalhetes higiénicos | Perfumados, 20 x 30 cm 48 unid./embalagem
12 embalagens/caixa

AQUECEDOR INTELIGENTE ALOETOUCH®

CONFORTO DO PACIENTE HIGIENE PESSOAL

READYFLUSH®
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PADRONIZE JÁ O SEU 
PROTOCOLO DE BANHO! 
Entre em contacto com o seu 
gestor de conta Medline para 
obter mais informações.


