
Fórmula patenteada
Os toalhetes Esporicida CLINELL apresentam uma 
forma estável, e distribuem ácido peracético de 
acordo com as necessidades. O ácido peracético é 
uma alternativa ao cloro segura e está provado que 
oferece uma resposta igual ao melhor do que o 
cloro¹.
Simples e fácil de usar
Molhar o toalhete com água para a sua ativação. Já 
não há erro na diluição. Os toalhetes não geram 
fumos tóxicos e podem ser usados próximo dos 
pacientes. 
O toalhete mais poderoso do mundo
Os toalhetes Esporicida CLINELL  matam quase 
todos os microrganismos patogénicos conhecidos  
com uma  ação não seletiva. Redução 6 log  do nº 
de esporos num minuto em condições de sujidade².
Superiora outras marcas no que se refere a tempos 
de contacto e taxas de eliminação de esporos.

Descarte fácil e seguro dos toalhetes 
sujos 
Os toalhetes Esporicida CLINELL limpam e 
desinfetam. O ácido peracético permanece eficaz 
em condições de elevada sujidade ao contrário dos 
produtos de cloro que são inibidos pela sujidade e 
pela matéria orgânica.
Seguro em quase todas as superfícies
Certificados como dispositivos classe IIa com 
marcação CE. Podem ser usados em quase todos os 
equipamentos e dispositivos médicos sem risco de 
corrosão que acontece com as  soluções de cloro.
Custo benefício
No Reino Unido demonstrada a poupança de £660,000 / 
ano⁴.

Comprovadamente mais rápido
Mais rápido e mais eficaz na redução da contagem de 
esporos  do que as soluções de cloro⁵.

O TOALHETE MAIS  EFICAZ  DO MUNDO 
CLINICAMENTE COMPROVADO



PROBLEMAS COM 
AS SOLUÇÕES EXISTENTES 

Padrões de pulverização irregulares levam a áreas de baixa 
concentração de biocidas. Os toalhetes humedecidos 
distribuem sempre a dose correta.

Os toalhetes 
esporicidas são 
significativamente 
melhores na remoção 
do bioburden
microbiano do que os 
sprays ou os panos 
secos⁷.

Sprays e panos

Quando se usam sprays ou panos  é 
comum terminar com varias 
concentrações de biocidas⁶.
Foi demonstrado que os toalhetes 
esporicidas são significativamente 
melhores na remoção do 
bioburden microbiano do que a 
utilização de sprays ou panos⁷.
Estudos diversos demonstram que 
baixas concentrações de biocidas 
podem conduzir à resistência dos 
microrganismos aos antibióticos⁸´⁹.

Um toalhete esporicida tem a 
vantagem de ter sempre uma 
dose pré definida de biocidas na 
concentração correta, evitando 
deste modo o risco de porções 
baixas que possam conduzir à 
resistência⁸´⁹.
Desde que haja um uso 
adequado de desinfetantes de 
superfícies eficazes, evitando
baixas concentrações de 
biocidas, os dados científicos secos⁷.

microrganismos aos antibióticos⁸´⁹. biocidas, os dados científicos 
atuais não sugerem que possam 
surgir problemas the 
resistência¹⁰´¹¹.

Os sprays não permitem uma cobertura 
uniforme.

Uma inconsistente cobertura de biocida é 
ineficaz.

Com um toalhete humedecido há uma 
concentração  uniforme de biocida.

Uma baixa concentração de biocida  poderá ser 
motivo de resistência.



Sprays com duas partes de solução dividas misturam de 
forma inconsistente os biocidas distribuindo concentrações 
variáveis de desinfetante.

Devido à instabilidade do biocida 
ativo, ou para prevenção da 
degradação ao logo do tempo, os 
sprays de dupla câmara 
funcionam misturando duas 
soluções  na saída do frasco. É  
comum usar o frasco num ângulo 
que distribua o biocida ativo.

O ângulo do frasco irá afetar a 
quantidade de solução 
adequadamente misturada, 
resultando numa aplicação de 
pouca quantidade de biocida.

É comum inclinar os frascos 
de sprays em ângulo para 
atingir a superfície.
Quando se inclina o frasco 
que tem duas soluções no 
interior, irá sair mais 
quantidade de uma solução 
do que de outra, criando uma 
mistura desigual de soluções e 
uma fraca concentração de 
biocidas.

Para além de afetar a eficácia 
do biocida, uma mistura

inconsistente aumenta o 
desperdício, reduzindo o 
número de  utilizações e 
aumentando os custos.

A junção das duas soluções à 
saída do pulverizador podem 
criar um gel, e 
consequentemente coagular e 
inibir a ação do spray. A 
cobertura da área a desinfetar 
é inconsistente e a 
distribuição de biocida 
também, levando os 
microrganismos a desenvolver 
resistências¹². 

Sprays duplos e toalhetes

resistências¹². 

3. 
Bocal bloqueado

Sai mais quantidade de 
uma solução do que de 
outra

São distribuídas  diferentes quantidades da mistura de  
soluções em função do ângulo produzindo uma 
desinfeção ineficaz.

2.

Solução desperdiçada

A mistura inconsistente desperdiça a solução , reduzindo 
o número de utilizações e  aumenta os custos.

Alguns sprays acumulam resíduos  no orifício de saída, 
bloqueando frequentemente o bocal.

1.    Spray não se mistura de forma efetiva

4.      

Solução desperdiçada

Cobertura 
inconsistente 
de biocida

Bocais bloqueados reduzem  cobertura de biocida.



PROBLEMAS COM 
AS SOLUÇÕES EXISTENTES 

A estrutura molecular do pano comum pode alterar
a formulação do desinfetante – ligando certos 
componentes tornando-os  ativos.

Os panos secos  comuns afetam o seu desinfetante?
PANO COMUM

TOALHETE ESPORICIDA

Biocida ativo

Material do pano  
retém elementos do 
biocida

Biocida inativo sai do pano. Ineficaz contra microrganismos.

Biocida ativo 
impregnado no 
toalhete 
esporicida

Biocida ativo sai do toalhete esporicida.
Eficaz contra microrganismos.

Foram efetuados testes de 
eficácia ao líquido dos sprays 
e  soluções desinfetantes.

Os panos secos são 
fabricados tanto de materiais 
sintéticos como naturais 
podendo captar o biocida e 
alterar a concentração de 
desinfetante ativo que é 
libertado. 

O líquido que sai do pano 
poderá não ter a mesma 
concentração do liquido que 
entrou.

Por exemplo, foi demonstrado que 
a combinação de componentes de 
composto de amónio quarternário 
(QACs) com um inapropriado tipo 
de fabrico irá efetivamente abolir a 
sua atividade antimicrobiana¹³´¹⁴.

O teste de eficácia dos toalhetes 
humedecidos é efetuado na 
solução libertada pelo toalhete e 
pela medição do desempenho do 
próprio toalhete. Desta forma 
sabemos que o que estamos a usar 
está em conformidade com os 
dados dos testes de eficácia.

Os toalhetes esporicidas 
libertam uma dose certa 
e constante que é 

sempre 
eficaz

Os panos secos comuns podem interferir com a ação dos 
desinfetantes hospitalares comuns¹³.



Dupla Imersão 
Quando um pano usado é imergido de 
novo  no balde, o lixo (matéria 
orgânica) é introduzido na solução de 
cloro e diminui a ação de desinfeção.

Para além disso, a incompatibilidade 
dos panos e dos produtos à base de 
cloro foi claramente demonstrada¹⁵’¹⁶. 
A solução de cloro é testada 
laboratorialmente quanto à sua 
eficácia mas o teste não é executado 
na solução em conjunto com o pano, 
mas apenas no cloro por si só.

O pano pode reter o cloro e levar a 
uma significativa variação da 

SOLUÇÕES
DE CLORO

Se um pano usado for imergido num balde com cloro,
a matéria orgânica  é introduzida dentro da solução de cloro.
Tal ação vai prejudicar a ativação do desinfetante.

Nível 
correto 
de 
diluição

Microrganismos sobrevivem

Nível 
correto 
de 
diluição

Soluções muito diluídas são fracas e ineficazes. Soluções pouco diluídas são tóxicas e
podem causar danos aos materiais.

Matéria orgânica Matéria orgânica Microrganismos sobrevivem

Danos

uma significativa variação da 
concentração de esporicida efetivo 
libertado do pano.  Em contraste, com 
um toalhete esporicida  obtém-se uma 
dose standard que é sempre 
constante independentemente de 
como e quando é usado.

A matéria orgânica torna o cloro ativo. A matéria orgânica funde-se com o cloro reduzindo a sua eficácia.



PORQUÊ ESCOLHER O 
ESPORICIDA CLINELL?

Uma aumentada limpeza e desinfeção das
superfícies de um quarto diminuem o risco
de infeção hospitalar²⁸.

Agentes esporicidas eficazes
A limpeza de quartos de pacientes infetados com Clostridium difficile, usando agentes esporicidas, é 
uma limpeza garantida¹⁷. As medidas para prevenção de C.difficile incluem uma limpeza e desinfeção 
correta  diária das superfícies dos quartos hospitalares com desinfetante esporicida.  Para uma 
desinfeção de C.difficile eficaz, é essencial um produto esporicida aliado a práticas corretas¹⁸.

Compostos quarternários 
não são esporicidas 
O número de agentes químicos 
que  possuem atividade esporicida 
estão limitados aos agentes 
alquilantes e oxidantes, como o 
ácido peracético, peróxido de 
hidrogénio e o cloro-estes 
demonstram mais rapidamente a 
atividade esporicida¹⁹. 

As pastilhas de cloro 
não são eficazes
As soluções de cloro em pó ou em 
pastilhas com a passagem do 
tempo desfazem-se. É pratica 
comum preparar a solução e usa-
la passadas algumas horas, a 
solução poderá ser ineficaz 
aquando da sua utilização.
Quando se preparam soluções de 

Perigos toxicológicos
Todos os procedimentos de 
desinfeção deverão incluir uma 
valiação de risco dos potenciais 
perigos toxicológicos²⁴.
As soluções de cloro em forma de 
pó ou pastilhas são muito tóxicas 
tanto para os utilizadores como 
para os pacientes, emitindo fumos 
tóxicos e cancerígenos.atividade esporicida¹⁹. 

Os compostos de amónio 
quarternário (QACs) não são 
esporicidas, são denominados 
esporoestáticos²⁰´²¹²²´²³ o que 
significa que apenas inibem a 
germinação e/ou o crescimento 
dos esporos. Os QACs não 
matam esporos.

Quando se preparam soluções de 
cloro podem facilmente ocorrer 
erros na diluição. Um erro ao 
adicionar demasiada água na 
diluição poderá torná-la 
demasiado fraca e ineficaz. Por 
oposição, usar pouca água numa 
solução poderá torná-la tóxica, e 
causar danos aos equipamentos e 
aos utilizadores.

tóxicos e cancerígenos.
Foi demonstrado que o uso 
excessivo de cloro pode causar 
doença obstrutiva do pulmão²⁵, 
diminuição da capacidade 
respiratória, irritação ocular, 
desconforto nasal, tosse e 
problemas de pele²⁶.

RISCOS PARA A SAÚDE

A inalação crónica de cloro pode aumentar o risco 

risco de cancro do pulmão²⁷.

Os fumos tóxicos das soluções à base de cloro podem 
causar o seguinte: 

Danos no pulmão incluindo cancro. Diminuição da capacidade respiratória, irritação ocular, 
desconforto nasal e tosse .



CLINELL
TOALHETES ESPORICIDA

Toalhetes que geram ácido peracético ativados 
pela água, para desinfeção de superfícies e 
limpeza de dispositivos médicos não invasivos.

Provada a redução de doenças
associadas a Clostridium dificille em 72%

Os toalhetes esporicida Clinell 
são toalhetes de elevada ação  
desinfetante tendo como alvo 
especifico os esporos de 
Clostridium difficile. Limpam e 
desinfetam, representando uma 
substituição direta e segura do 
cloro.¹´⁵.

Com uma tecnologia patenteada, 
os toalhetes esporicida Clinell são 
para usar em todas as superfícies 
e de dispositivos médicos não 
invasivos. Quando secos estão 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA
A poderosa composição 
desinfetante com uma 
combinação de peróxido de 
hidrogénio e ácido peracético com 
pH otimizado, a partir de 
percarbonato de sódio e tetra 
acetyl ethylene diamine.

Elevado poder oxidativo mata 
todo os microrganismos incluindo 
vírus não envelopados e 
endoesporos.

TOALHETES ESPORICIDA

Seco antes da ativação, cada toalhete é composto por 
duas camadas de “tecido não tecido” unidas com uma 
combinação de pó única na camada do meio.

TOALHETE ESPORICDA  21x30cm REFERÊNCIA:    CS25 
EMBALAGEM:  25 Toalhetes por Dispensador/6 Dispensadores por Caixa

invasivos. Quando secos estão 
inativos e com a adição de água 
produzem níveis de ácido 
peracético que matam todos os 
microrganismos.

Redução de 6 log (>99.9999%) de 
esporos em 1 minuto em 
condições de sujidade².
Em conformidade com as Normas
EN1275, EN1276, EN13704, 
EN14348, EN14476, EN14561, 
EN14562 e EN14563.

Mata pelo menos

99.9999%
de esporos em 1 minuto, 
Em condições de 
sujidade².

A  água ativa o pó para produzir elevadas concentrações 
de ácido peracético e peróxido de hidrogénio.

Este método único de aplicação assegura uma eficácia 
consistente, sem erros de diluição.

CDM (Código Dispositivo Médico): 15770150
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