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limpas com mais proteçao

HIGIENE FEMININA | CUIDADOS COM AS MÃOS | TRATAMENTO DO AR | LIMPEZA DE SANITA/URINOL | CUIDADOS INFANTIS

Escolha mãos limpas no 		
seu banheiro
A provisão de um ambiente com mãos limpas é uma das maneiras
mais simples de evitar a disseminação de infecções. A gama
de sabonetes e desinfetantes da Cannon Hygiene elimina 99%
dos microrganismos e cria uma barreira de proteção contra a
contaminação cruzada.
SABONETES E DESINFETANTES
Nossos sabonetes desinfectantes e dispensadores incorporam a última tecnologia
em higiene para as mãos e fornecem a respetiva desinfecçäo eficaz em qualquer
banheiro.
Disponíveis em modelos manuais ou automáticos, incorporam bolsas
herméticas, válvulas unidireccionais, sensores para as mãos ou alavancas 		
anti-microbianas Polygiene® para evitar a contaminação cruzada e a propagação
de microorganismos.
De facto, a eficácia das espumas de sabão anti-microbianas
da Cannon Hygiene provaram ser eficazes contra o
Staphylococcus aureus e outras bactérias infecciosas.
Em ambientes onde não seja possível lavar as mãos - na
fábrica ou em uma sala de espera – ou seja necessária
mais proteção, após a utilização de fechos de portas ou
autoclismos, por exemplo, os nossos desinfetantes fornecem
mais segurança e uma solução eficaz para a higienização
das mãos.
Escolha os sabonetes e desinfectantes da Cannon Hygiene para:
•

Eliminar activamente 99% dos microrganismos do banheiro 

•

Controlar as infeções com sabonetes e desinfetantes de que as
pessoas appreciam

•



Aumentar a proteção pessoal com combinações de desinfectantes
e sabonetes 

•

Promover um local de trabalho mais saudável, com menos doenças 

•

Introduzir um sistema mais higiênico no banheiro 

A Garantia da Cannon Hygiene elimina 99% dos germes e o risco de
contaminação cruzada promovendo un banheiró sem necessidade do contacto
com as mãos.
Para mais informações sobre cuidados com as mãos ou
qualquer outro dos nossos serviços para o banheiro, ligue o
(+55) 41 3551-1500, e-mail: comercial@br.cannonhygiene.com
ou visite www.cannonhygiene.com.br

