
FAZEMOS QUE AS MÃOS IMPORTEM NO LOCAL DE TRABALHO

SECTOR
DA SAÚDE



O nosso objetivo é fornecer produtos e serviços inovadores de qualidade para os mercados profissionais 
que valorizam como as pessoas e organizações experimentam os cuidados com a pele e a limpeza e higiene 
permitindo a implementação de normas que facilitem boas práticas e benefícios reais para os nossos clientes.

A SC JOHNSON PROFESSIONAL® É UM FABRICANTE 
LÍDER PARA USUÁRIOS PROFISSIONAIS DE 
PRODUTOS PARA O CUIDADO DA PELE E DE LIMPEZA 
INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL DESDE HÁ MAIS DE 
130 ANOS. BEM-VINDO...

SC JOHNSON PROFESSIONAL®

A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE DAS MÃOS NO SECTOR DA SAÚDE
Manter a pele em bom estado é vital para proteger a saúde tanto do pessoal de saúde como dos pacientes. 
Em qualquer ambiente de cuidados de saúde, a lavagem das mãos evita a propagação de infeções entre os 
pacientes e dos pacientes aos profissionais de saúde e vice-versa.

Conforme recomendado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) para um grau 
elevado de cumprimento da higiene das 
mãos em hospitais, devem ser seguidas as 
pautas dos "5 momentos para a higiene 
das mãos":

Uma forma visível de demonstrar a forma correta de lavar as mãos e limpar as 
superfícies. Também pode ser utilizado para demonstrar a contaminação cruzada.

Para utilizar em todas as áreas onde seja necessário um nível elevado de higiene.

Para mais informações sobre como obter o seu Hygikit, pergunte ao seu distribuidor.

HYGIKIT
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PROTEÇÃO

Stokoderm® Aqua PURE
• Creme para a proteção 

especial da pele
• Protege contra a água, 

detergentes, corantes e ácidos 
diluídos

Referência Formato Un/Caixa Doseador

SAQ100ML Tubo 100 ml 12

SAQ1L Recarga 1L 6 PRO1LDSSTH

Stokoderm® Foot Care
• Spray desodorizante e de 

cuidado dos pés
• Proteção dos pés aquando da 

utilização de calçado oclusivo.

Referência Formato Un/Caixa

SFC100ML Tubo 100 ml 12

A gama exclusiva de doseadores fechados para recargas seladas de 1, 2 e 4 litros dos 
produtos Deb Skin Care têm garantia vitalícia. 

Além disso, em toda a gama de doseadores manuais SCJ Professional o botão de 
pressão está protegido com Biocote, um agente antimicrobiano à base de prata que 
inibe o crescimento de bactérias e fungos.

DOSEADORES SCJ PROFESSIONAL

Também dispomos de doseadores automáticos TouchFREE
A dosagem automática promove o uso e minimiza quaisquer riscos de contaminação cruzada.

Os doseadores automáticos TouchFREE utilizam a última tecnologia de deteção por infravermelhos para 
um funcionamento fiável evitando falhas ao acender, adaptável à cor da pele, temperatura, luz ambiente 
e humidade.

A SUA IMAGEM, 
O SEU LOGO, 

AS SUAS CORES. 
Temos a

capacidade de projetar
um doseador

personalizado e único
para a sua empresa.

Cremes e pulverizadores de proteção para aplicar antes da jornada de trabalho que protegem a pele contra o contacto com vários 
contaminantes, substâncias irritantes no local de trabalho e das condições laborais.

Os cremes de proteção deixam uma camada protetora na superfície da pele mantendo-a saudável e oferecendo 
os seguintes benefícios:

• Reduzir o contacto direto da pele com os contaminantes

• Facilitar a limpeza da pele com produtos de limpeza mais suaves

• Ajudar a reter a humidade e os lípidos naturais da pele durante o trabalho

• Melhorar o conforto e o fortalecimento da pele aquando da utilização de EPIs, particularmente luvas e calçado oclusivo



LIMPEZA

ESPUMAS CLÁSSICAS

Clear Foam PURE
• Espuma suave para a lavagem 

das mãos sem perfume nem 
corantes

• Indicado para áreas de lavabos 
em ambientes de cuidados de 
saúde

Referência Formato Un/Caixa Doseador

CLR1L Recarga 1L 6 WRM1LDSSTH

CLR12TF Recarga 1,2 L 3 TF2WHI, TF2CHR

Estesol® Hair & Body
• Loção de duche unissexo para 

corpo e cabelo

Referência Formato Un/Caixa Doseador

HAB1L Recarga 1L 6 SHW1LDSSTH

HAB2LT Recarga 2L 4 SHW2LDPSTH

Produtos para o duche e sabonetes para as mãos em espuma de alta qualidade desenvolvidos para adaptarem-se a diferentes ambientes 
da área da saúde.

Original Foam
• Espuma suave perfumada para a 

lavagem das mãos, sem corantes
• Indicado para: áreas de lavabos 

em escritórios, escolas, infantários, 
instalações públicas, clínicas e 
hospitais e lares de idosos.

Referência Formato Un/Caixa Doseador

ORG1L Recarga 1L 6 WRM1LDSSTH 

SUJIDADES LIGEIRAS

Por que os sabonetes em espuma são melhores que os sabonetes em 
loção?
Um estudo independente demonstrou que os sabonetes em espuma da 
Deb Skin Care requerem 36% menos produto para uma lavagem de mãos 
eficaz em comparação com os sabonetes em loção/líquidos tradicionais. 
Este estudo também revela que o uso de sabonete em espuma em vez de 
sabonete em loção/líquido tradicional reduz:

• o consumo de água até 45%

• o consumo do produto e os resíduos químicos

• a energia necessária para aquecer a água do lavabo

• os resíduos de embalagens

* Estudo realizado no Reino Unido em 2009



Stokolan® Light Gel
• Gel hidratante para a pele
• Indicado para o uso em 

cuidados de saúde, escritórios 
e instalações públicas

• Pele Normal

Referência Formato Un/Caixa Doseador

SGE100ML Tubo 100 ml 12

SGE1L Recarga 1L 6 RES1LDSSTH

Stokolan® Hand & Body
• Creme condicionador da pele
• Indicado para o uso em 

cuidados de saúde, escritórios 
e instalações públicas

• Pele Normal

Referência Formato Un/Caixa Doseador

SBL100ML Tubo 100 ml 12

SBL1L Recarga 1L 6 RES1LDSSTH

DESINFEÇÃO

InstantFOAM® Complete
• Espuma com base alcoólica 

de ação instantânea
• Elimina 99,999% dos germes
• Clinicamente comprovado e 

respeitoso com a pele

Referência Formato Un/Caixa Doseador

IFC400MLSTH Frasco 400 ml 12

IFC1LSTH Recarga 1L 6 SAN1LDSSTH / 
IFS1LDSSTH

IFC1LTFSTH 1L Autómatico 3 IFSTF2STH

InstantGEL Complete
• Gel com base alcoólica de 

ação instantânea
• Elimina 99,999% dos germes
• Clinicamente comprovado e 

respeitoso com a pele

Referência Formato Un/Caixa Doseador

ISG100ML Frasco 100 ml 12

ISG400ML Frasco 400 ml 12

ISG1L Recarga 1L 6 SAN1LDSSTH

HIDRATAÇÃO

Desinfetantes das mãos com base alcoólica e eficácia bactericida e viricida completa, que proporcionam um alto nível de higiene na 
área dos cuidados de saúde para proteger-se das infeções e para evitar a contaminação cruzada. 

Cremes condicionadores para depois do trabalho que ajudam a ter uma pele saudável mantendo-a suave e evitando o ressecamento.

NOVO

VANTAGENS
Os cremes de hidratação são absorvidos na superfície da pele 
para repor o que foi perdido durante a jornada de trabalho 
e ajudar a regenerar a pele proporcionando os seguintes 
benefícios:

Manter a pele em 
condições saudáveis.

Reforçar a barreira natural 
da pele.

Prevenir a pele seca, 
áspera e gretada 
deixando uma sensação 
de pele suave e elástica.

Minimiza o risco de 
aparecimento de doenças 
da pele relacionadas com 
o trabalho.

Stokolan® Classic
• Creme condicionador da pele 

enriquecido
• Pele seca e danificada

Referência Formato Un/Caixa Doseador

SCL100ML Tubo 100 ml 12

SCL1L Recarga 1L 6 RES1LDSSTH
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SC Johnson Professional S.L.
C/Poeta Rafael Morales, 2

28702 SS de los Reyes – Madrid

Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proPT@scj.com

www.scjp.com

PT LIT1352/0220


