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Infecções adquiridas no hospital:
Um risco para a nossa saúde, um custo para os serviços de sáude.

As infecções adquiridas no hospital representam um verdadeiro risco para a saúde pública e causam custos 
significativos para as instituições.
A redução drástica deste problema representa um verdadeiro desafio: todos os anos nos hospitais europeus,
cerca de 3,2 milhões de pacientes obtem uma infecção, o que significa que esse efeito é observado em 1 
paciente em 18.
Em Itália, por exemplo, o número de pacientes que obtém uma infecção durante o internamento é entre 
450 a 700 mil por ano.
Por dia, 12 pessoas morrem com infecções hospitalares em Portugal. 
Graças a medidas de higiene adequadas, uma percentagem notável de infecções 
adquiridas no hospital podem ser evitadas.
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Graças às braçadeiras especiais, as mopas lisas são desbloqueadas directamente no balde de 
resíduos de forma fácil e maneira intuitiva, sem usar as mãos.

Sem libertação de sujidade
Graças ao inovador suporte TOUCH FREE, a mopa plana é desbloqueada diretamente no balde, 
assim evitando a projeção da sujidade no chão, como acontece com os sistemas de limpeza 
tradicionais. Desta maneira, não há operação de desbloqueio da mopa plana de velcro perto do 
rosto do operador, isso reduz o risco de inalação de germes e sujidade.

Uma redução notável da  contaminação cruzada
Para obter um ótimo resulto, recomendamos o uso de TOUCH FREE SYSTEM com:
     Dispensador de panos impregnados descartáveis: o operador deve substituir o pano inpregnado 
antes de iniciar a operação de limpeza de casa sala.
     Baldes codificados com três cores: ajuda a prevenir a contaminação cruzada.

Nenhum contato com as mopas planas e a armação

TOUCH FREE SyStem    Único e inovador
A escolha vencedora contra infecções adquiridas no hospital.

Da experiência e do conhecimento da VDM, um novo sistema de limpeza profissional, único e 
inovador, projectado e concebido para combater as infecções adquiridas no hospital: TOUCH FREE SYSTEM.

Até hoje, os operadores foram obrigados a lidar com a mopa lisa suja enquanto a destravava do 
suporte. Usando o novo TOUCH FREE SYSTEM, o operador nunca entra em contato com a mopa suja
 nem com a armação.
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Evita a dobra das costas do operador
Graças a este  sistema inovador, o operador pode desbloquear a mopa plana usada diretamente 
no balde sem dobrar as costas.

Um sistema multifuncional
O operador faz menos movimentos acelerando assim as operações de limpeza e reduzindo 
o risco de lesões.

TOUCH FREE SyStem    Fácil e profissional
Um sistema ergonómico em 3 simples passos.
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TOUCH FREE SyStem    Rápido e económico
O melhor resultado com a despesa mínima!

Economia de equipamento e mopas

Economia de tempo
O inovador TOUCH FREE SYSTEM assegura desempenhos de limpeza de alta qualidade, 
reduzindo notavelmente tempos de trabalho  e fadiga.

A microfibra VDM remove a maioria das bactérias,
concedendo uma higiene "à prova de hospital".

Descrição: mopa plana molhado microfibra 
branco, de "cabelos" curtos, com borda aparada e 
com bolsas - cm 43x14

O suporte sem velcro não se desgata, oferecendo assim uma duração maior. As mopas 
planas com bolsos duram mais e são resistentes a lavagens frequentes.

Poupança de água e detergente
Reduz o máximo possível a quantidade de detergente é uma vantagem para a saúde do operador e 
para o ambiente. O sistema de pré-impregnação VDM reduz drasticamente a quantidade de 
detergente e água necessários.

Adequado para todos os tipos de pisos. Adequado para superfícies porosas tratadas.

Composição do fio: 
100% poliéster para garantir um alto nível de 
limpeza da superficie tratada, capturando e 
retendo a sujidade.
A borda é aparada, não dobrada, o que faz a mopa
 plana mais leve e otimize os ciclos de lavagem.

Composição do fio: 
Fio branco: 100% poliéster para garantir um alto 
nível de limpeza da superficie tratada, capturando 
e retendo a sujidade.
Inserção cinza: 100% poliamida de alta tenacidade 
que ajuda a remover a sujidade mais difícil.

Descrição: Mopa plana microfibra com 
listras de "cabelos" curtos com borda 
aparada - cm 43x14 com bolsas.
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Distribuidor:

Veja o vídeo!

PROALLIANCE INTERNATIONAL, LDA. 
 
Site: www.proalliance.pt 
 
Tel: + 351 219 676 730 
 
Tlm.: + 351 966 983 692 
 
Email: info@proalliance.pt  
 
Morada: Rua Zona Industrial, nº 17, Edifício A - 
Casais da serra 2665-305 Milharado 


