
É o 

MOMENTO CRUCIAL

para ensinar 

bons hábitos 

de higiene

HIGIENEDAS MÃOS
É fundamental que as crianças compreendam a importância de lavar as mãos e

consciencializarmos sobre como essa ação ajuda a reduzir a propagação

de germes. Para alcançar tal objetivo, os pais, os professores e os cuidadores

devem ensinar como e quando lavar as mãos no infantário ou escola e em casa

ESPECIAL ESCOLAS E INFANTÁRIOS

POR QUE É IMPORTANTE A HIGIENE DAS MÃOS

DOSEADORES RECARREGÁVEIS: UM FOCO DE INFEÇÕES

▪ As mãos são o principal veículo de transporte das bactérias

▪ 80% dos germes transmitem-se por contacto de pessoa a pessoa ou ao tocar

superfícies contaminadas

▪ Uma lavagem das mãos apropriada ajuda a prevenir que os contaminantes

penetrem na pele garantindo que as mãos estejam limpas e saudáveis

▪ Manter e promover a limpeza e higiene nos estabelecimentos de ensino ajuda a

prevenir a propagação de vírus e bactérias nas instalações

▪ A ação de encher pode facilmente causar a contaminação bacteriana do

sabão adicionado

▪ Os sistemas não selados facilitam a entrada de ar e a propagação de

contaminantes no produto

▪ Pode haver mais bactérias num doseador a granel que numa sanita de

qualquer casa de banho

▪ Os doseadores SC Johnson Professional com recargas fechadas e seladas:

✓ Ajudam a prevenir a propagação de germes

✓ Reduzem o risco de contaminação

✓ São higiénicos e seguros

✓ De fácil instalação e rápida reposição

✓ Com uma pressão obtemos uma dose suficiente (*) de produto limpo

▪ As espumas SC Johnson Professional:

✓ São suaves e ligeiras, apropriadas para todas as faixas etárias

✓ Com apenas uma dosagem eliminam mais de 99% da sujidade e dos

germes quando usadas corretamente

✓ Com certificação ECARF (produtos apropriados para peles sensíveis)

✓ Fórmulas Biodegradáveis com selos de acreditação

(*) De 0,7 ml de produto em espuma, de acordo com os estudos realizados, sendo considerada a dose 

necessária e suficiente para a eliminação de >99% de germes VS 1,1 ml de loção sem diferenças significativas

DOSEADORES E ESPUMAS SC JOHNSON PROFESSIONAL

Os doseadores 

a granel NÃO são 

uma escolha 

higiénica

PARA MAIS INFORMAÇÕES

CONTACTE O SEU DISTRIBUIDOR HABITUAL

Mais de 1.400 

dosagens por 

recarga de 

1 Litro 



COMO LAVAR AS MÃOS

Molhe

as mãos com água

Prima 1 vez para 

obter sabão

Esfregue bem as palmas, o 

dorso, entre os dedos e as 

unhas 

QUANDO LAVAR AS MÃOS

Enxague bem os restos 

de sabão

Seque bem 

as mãos

DEPOIS DE

Comer ou 

tocar alimentos

Lavar

os dentes

Ir para 

a cama

Ir à 

casa de banho

Tocar 

animais

Espirrar, tossir ou 

tocar no nariz

Brincar 

ao ar livre

Tocar no 

lixo ou

coisas sujas

Chegar

a casa ou

à escola

ANTES DE

PARA MAIS INFORMAÇÕES

CONTACTE O SEU DISTRIBUIDOR HABITUAL


