
DESINFECÇÃO HOSPITALAR
Ação que salva vidas



Ambientes como hospitais, laboratórios, clínicas
médicas e odontológicas são sempre mais
suscetíveis a serem contaminados por
microorganismos infecciosos, por abrigarem alta
concentração de pessoas com imunidade
comprometida, e já predispostos a contrair
infeccções.

Tendo em vista que estes ambientes são
propensos a algum tipo de contaminação é
necessária a antissepsia com agentes químicos
específicos com o propósito de higienização e
desinfecção eficiente.

Introdução



Parece contraditório, mas o paciente entra no

hospital em busca da cura pra algum

desconforto, alguma gripe simples, uma torção

depois do futebol, uma cirurgia eletiva comum e

pode sair com sua saúde ainda mais

comprometida.

As infecções hospitalares são problemas

frequentes em casos de internações, porém,

seriam facilmente evitadas com práticas de

higiene mais efetivas e uso adequado de

agentes antimicrobianos.

Segundo dados da OMS – Organização

Mundial de Saúde, mais de 45 mil brasileiros

morrem anualmente em decorrência de

infecções hospitalares.

Ambiente hospitalar:

perigo onde menos se espera



As infecções relacionadas à assistência à

saúde, prestadas em hospitais ou clínicas

médicas e odontológicas acontecem de forma

multifatorial: envolvem equipe de saúde,

ambiente e materiais.

Ações de biossegurança como higienização

completa das mãos e a correta limpeza e

desinfecção de superfícies podem

minimizar essas ocorrências.

A metodologia e frequência corretas,

juntamente com o treinamento de equipe,

sincronizados com equipamentos e

produtos químicos seguros são partes do

processo que visam reduzir essas infecções.



Diferenças entre limpeza e
Desinfecção:

- Limpeza

O processo de limpeza de um local vai

depender do tipo de sujidade e a quantidade

de resíduos a serem eliminados.

Isso pode ser associado à água e

acompanhado de algum produto químico

específico para o tipo de piso ou superfície.

A limpeza para retirada de resíduos e poeiras

prepara a superfície para os passos seguintes

como selagens, impermeabilizações e

restaurações, no caso de pisos.

No caso de superfícies podem ser utilizados

desincrustantes, detergentes ou desinfetantes,

que podem ou não atuar de forma mais

profunda, eliminando ou reduzindo

microorganismos, bactérias e fungos.



-Desinfecção

Após o processo de limpeza ter sido concluído
bactérias e germes ainda podem estar presentes no
ambiente.

É nesse momento que o uso de produtos químicos
específicos e de alta performance se faz necessário
para higienizar e desinfetar efetivamente superfícies,
pisos, paredes, azulejos, cerâmicas, vidros, banheiros,
portas e maçanetas, móveis de aço, etc, de modo
realmente eficaz.

É importante seguir todas as instruções e
recomendações dos fabricantes já que produtos
químicos têm particularidades de tempo de ação,
diluição e tipo de aplicação bem específicas.



São estas ações, seguidas à risca que garantirão a
eficácia total destes agentes de limpeza e o resultado
esperado na eliminação de bactérias resistentes como
staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis e
pseudomonas aeruginosa.

Certifique-se que toda a área seja limpa com certa
fricção, incluindo cantos, arestas e locais de mais difícil
acesso. Utilize acessórios que auxiliem nessa tarefa.

Áreas de alto risco como centros cirúrgicos, salas de
emergência e cuidados com bebês devem receber
ainda mais atenção.



Segurança e proteção nas áreas de

atendimento à saúde.

ASSERT HC200 – Desinfetante Hospitalar com

quartenário de amônio de 5ª geração

A higienização e desinfecção de ambientes

hospitalares são primordiais para reduzir doenças

e contaminações em áreas de atendimento à

saúde.

Pensando na biossegurança de pacientes,

usuários, e profissionais que atuam nas áreas de

saúde, foi desenvolvido o Assert HC200 – um

Desinfetante Hospitalar que atua de forma

eficiente diretamente em microorganismos e

bactérias, proporcionando excelentes resultados

no processo de higienização e desinfecção,

deixando os locais livres de contaminações.



Indicado especialmente para hospitais, clínicas

médicas e odontológicas,consultórios,

ambulatórios, unidades de saúde, clínicas

veterinárias e de estética, o Desinfetante

Hospitalar ASSERT HC200 é um limpador que

combate microorganismos patogênicos ao

homem.

À base de quaternário de amônio de 5ª geração,

um composto anti-microbiano que possui

atividade desinfetante poderosa e aditivos

especiais, o Assert HC200 tem excelente ação

de desinfecção para superfícies e artigos não-

críticos.

Tem comprovada ação de desinfecção frente às

bactérias: Staphylococcus aureaus, Salmonella

choleraesuis, e Pseudomonas aeruginosa.



Pode ser utilizado em qualquer superfície ou área que exija desinfecção e

limpeza, tais como: pisos com e sem tratamento, paredes, azulejos,

cerâmicas, vidros, banheiros, portas, móveis de aço.

Sem fragrância e de cor amarelada, o Desinfetante Hospitalar HC200 pode

ser usado também em supermercados, shoppings, indústrias, hotéis,

restaurantes, escolas, condomínios em áreas de grande concentração de

pessoas e alto toque como maçanetas, corrimões e telefones.

Para desinfecção a diluição é de 1/200, já para limpeza geral indica-se a

diluição de 1/400.




