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Existe um equívoco de que as superfícies comummente tocadas são os pontos de maior risco. No entanto, o 
verdadeiro problema é o comportamento das pessoas que tocam essas superfícies sem praticar a higiene das 
mãos.

Para evitar a recontaminação frequente, precisamos combinar a limpeza e a desinfeção dessas superfícies com a 
higiene das mãos nos momentos de alto risco, quando as mãos podem ser contaminadas.

Trabalhando exclusivamente com especialistas¹, identificamos que nos locais de trabalho e instalações públicas 
há 8 momentos de alto risco de disseminação da infeção. Todas as pessoas que trabalham ou visitam esses 
lugares podem ajudar a quebrar a cadeia de infeção e reduzir o risco de propagação da infeção de pessoa para 
pessoa, desinfetando ou lavando as mãos nesses 8 momentos.
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Antes e depois de tocar 
superfícies comuns

Antes das refeições

Após tossir, espirrar e 
assoar o nariz

Antes e depois de utilizar 
o seu posto de trabalho 

Antes de preparar
alimentos

Antes e depois de usar a 
casa de banho

Ao entrar e sair do 
edifício

Após a manipulação de 
resíduos

1 A SC Johnson Professional colaborou com a Prof.ª Sally Bloomfield e com o International Forum on Home 
Hygiene (IFH) para desenvolver os “8 Momentos de Higiene para Áreas Públicas”. A Professora Bloomfield é 
Consultora em Higiene e Prevenção de Doenças Infecciosas, Presidente e membro do Conselho Consultivo 
Científico do IFH e Professora Honorária da London School of Hygiene and Tropical Medicine, em Londres, Reino 
Unido. A Professora Bloomfield é uma reconhecida especialista em higiene doméstica, com mais de 30 anos de 
experiência em pesquisa e educação em higiene.

A pandemia Covid-19 pôs em evidência o risco de 
doenças infecciosas e a necessidade de uma abordagem 
da higiene prática e direcionada, a qual pode funcionar 
em combinação com o distanciamento social e o uso 
de máscaras para quebrar a cadeia de infeção.

QUEBRAR 
A CADEIA
     de Infeção

8 MOMENTOS CHAVE

PARA A HIGIENE DAS MÃOS



Quebrar a cadeia de infeção
Específıca 3

PROGRAMA ESPECÍFICO DE HIGIENE
SC JOHNSON PROFESSIONAL

Especificamente concebido com o apoio de especialistas para permitir que os gerentes 
equipem as suas instalações com a infraestrutura e os regimes adequados para a higiene 
específica das mãos, ajudando assim a quebrar a cadeia de infeção.

Produtos Essenciais 
para uma Higiene Específica

Por meio da nossa equipa de vendas 
especializada, somos capazes de trabalhar 
com gerentes e partes interessadas para 
criar uma solução de higiene específica para 
quaisquer locais de trabalho e instalações 
públicas.

Educação efetiva 
para promover uma mudança 
positiva no comportamento 

O programa incorpora uma gama de produtos essenciais para a higiene das mãos com ferramentas 
pedagógicas impactantes para informar todos os usuários das instalações sobre a higiene específica e como 
praticá-la.
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PRODUTOS ESSENCIAIS 
PARA UMA HIGIENE ESPECÍFICA

A nossa gama de produtos especializados para a higiene das mãos foi amplamente testada para garantir a sua 
eficácia e segurança, tendo a confiança e sendo apreciados pelas pessoas que os utilizam.

HIGIENE DAS MÃOS 
A nossa gama de desinfetantes para as mãos, sabonetes em espuma para a lavagem 
das mãos e sistemas de dosagem permitem a criação de uma infraestrutura de 
higiene das mãos eficaz para qualquer instalação.

Uma higiene específica requer de produtos específicos que, quando usados   em 
combinação entre si e como parte de um programa abrangente, podem ajudar a 
quebrar a cadeia de infeção de maneira eficaz.

DESINFETANTES DAS MÃOS 

Em linha com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde², recomendamos que os desinfetantes para as 
mãos para eliminar bactérias e vírus sejam à base de álcool. 

InstantFOAM™ Complete & InstantGEL™ Complete
As nossas fórmulas de espuma e gel à base de etanol a 80% podem ser usadas em qualquer lugar de uma 
instalação como parte do programa específico de higiene tendo eficácia comprovada para eliminar 99,999% das 
bactérias e 99,99% dos vírus. 
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Ambos os formatos de espuma e gel foram testados dermatologicamente para verificar e confirmar que são 
“hipoalergénicos para a pele” com um potencial alergénico muito baixo tendo sido certificados pelo instituto 
ECARF para serem bem tolerados pelas peles sensíveis³.

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. 3 Este producto cumpre com os critérios 
de tolerância cutânea do Centro Europeu da Fundação para a Investigação em Alergias (ECARF). Para mais informações, visite  
http://Ecarf-siegel.org/en/about-seal.. 4 Produto certificado para ter um impacto ambiental reduzido  ao longo do seu ciclo de vida, desde 
a extração de matérias-primas até a sua produção, uso e disposição final. www.ecolabel.eu.

Totalmente viricida de acordo com a norma EN14476 sendo eficaz contra todos os vírus 
encapsulados e não encapsulados 

Bactericida de acordo com as normas EN1500, EN12791, EN13727 e EN1276 

Micobactericida de acordo com a norma EN14348 

Leveduricida de acordo com as normas EN1650 e EN13624
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SABONETES PARA AS MÃOS EM ESPUMA 

Testados para eliminar 99% da sujidade e dos germes quando usados corretamente. Os produtos foram formulados 
com um dos conservantes mais suaves e condicionadores da pele adicionados, tornando-os agradáveis para as 
mãos e apropriados para todas as idades.

IE/030/003
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Clear Foam Pure
Espuma suave para a lavagem das 
mãos sem perfume nem corantes. 
Certificação Ecolabel da UE4 e 
Certificação ECARF3.

Original Foam
Espuma suave para a lavagem das 
mãos levemente perfumada sem 
corantes. Certificação Ecolabel da 
UE4.

Azure Foam
Espuma suave para a lavagem 
das mãos perfumada com uma 
fragrância exclusiva. Certificação 
Ecolabel da UE4 e Certificação 
ECARF3.

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. 3 Este producto cumpre com os critérios 
de tolerância cutânea do Centro Europeu da Fundação para a Investigação em Alergias (ECARF). Para mais informações, visite  
http://Ecarf-siegel.org/en/about-seal. 4 Produto certificado para ter um impacto ambiental reduzido  ao longo do seu ciclo de vida, desde 
a extração de matérias-primas até a sua produção, uso e disposição final. www.ecolabel.eu 
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Os produtos certos devem estar localizados nos lugares certos para possibilitar que os usuários das instalações 
realizem a higienização das mãos conforme se encontrem em cada um dos 8 Momentos.
Os nossos produtos estão disponíveis em vários formatos, tornando mais fácil selecionar os produtos 
apropriados para cada área dentro da sua instalação.

Doseadores manuais e automáticos fixos à parede: para usar com sabonetes em lavabos e áreas de 
cozinha; ou com desinfetantes para as mãos em toda a instalação.

Suportes de pé e doseadores automáticos: para usar com desinfetante para as mãos nos pontos de entrada 
/ locais de saída de alto fluxo e áreas de alto risco das instalações.

Suportes de balcão e doseadores manuais ou automáticos: para usar com desinfetante para as mãos em 
pontos de entrada / saída de alto fluxo e áreas de alto risco das instalações.

Desinfetantes com bomba: para usar nos locais de trabalho

Frascos com desinfetante para uso pessoal:  
para levar e usar quando necessário.
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PRODUTOS ESSENCIAIS 
SISTEMAS DE DOSAGEM E SUPORTES PARA A HIGIENE DAS MÃOS
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Produto Referência Formato Unidades por 
caixa  

CLEAR FOAM 
PURE

CLR1L Recarga 1 L 6

CLR12LTF Recarga 1,2 L 
Automática 3

AZURE FOAM

AZU1L Recarga 1 L 6

AZU12LFT Recarga 1,2 L 
Automática 3

AZU2LT Recarga 2 L 4

ORIGINAL FOAM ORG1L Recarga 1 L 6

SABONETE PARA AS MÃOS EM ESPUMA

Produto Referência Formato Unidades 
por caixa  

Suporte de pé 
para doseador 
automático   

INFOFLDISP Suporte de pé para 
doseador automático  Unitário   

Suporte de balcão 
para doseador CTDSPSTAND Suporte de balcão para 

doseador Unitário

SUPORTES PARA DOSEADORES DE 
HIGIENE DAS MÃOS 

Produto Referência Formato Unidades 
por caixa  

InstantFOAMTM 

Complete

IFC47MLSTH Frasco 47 ml 12

IFC250MLSTH Frasco 250 ml 6

IFC400MLSTH Frasco 400 ml 12

IFC1LSTH Recarga 1 L 6

IFC1LTFSTH Recarga 1 L Automática 3

InstantGEL 
Complete

ISG100ML Frasco 100 ml 12

ISG400ML Frasco 400 ml 12

ISG1L Recarga 1 L 6

DESINFETANTE DAS MÃOS 
Disponível em 2 Formatos: Espuma e Gel 

PRODUTOS ESSENCIAIS 
PARA UMA HIGIENE ESPECÍFICA | MENU DE PRODUTOS



Na SC Johnson Professional® oferecemos soluções especializadas para o cuidado da pele, 
limpeza e higiene para usuários industriais, institucionais e de cuidados de saúde. 

A nossa gama de produtos incorpora a gama Deb de produtos especializados para o cuidado 
da pele ocupacional junto com as reconhecidas marcas SC Johnson melhoradas para o uso 
profissional e inovadores produtos profissionais especializados para limpeza e higiene.

SC Johnson Professional, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17. 
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid

Tel: +34 91 651 48 70

Email: comercial.proPT@scj.com 
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PT LIT1554/0321


