
MANÁPULAS DE LIMPEZA 
COM CLOREXIDINA 
Em 88 Hospitais nos EUA, 62,2% das bacias de lavagem estavam contaminadas com agentes 
patogénicos de origem hospitalar¹. 

Solução segura 
As manápulas Clinell, anulam o 
risco de transmissão de 
microrganismos associados com a 
contaminação das bacias de 
lavagem e reduzem o risco 
associado do peso de transportar 
estas bacias com água, reduzindo 
ainda os salpicos  e as quedas¹´²´³. 

Rápido e fácil de usar 
Com as manápulas Clinell, ao 
contrário da lavagem tradicional, 
em que são necessários 
recipientes, água, luvas, sabões, 
loções e toalhas para secar, há um 
menor desperdício, maior 
poupança e facilita os 
procedimentos dos profissionais. 

Redução da transferência 
Uma limpeza aumentada dos 
pacientes reduz o número de 
microrganismos em condições 
de contaminar os pacientes, 
os visitantes, os profissionais 
de saúde e o ambiente. 

Distribuído por:  



REFERÊNCIAS 

Pescoço e Tronco Braço e Axila Direitos  Braço e Axila Esquerdos Períneo 

Perna e Pé  Esquerdos Perna e Pé  Direitos Costas Nádegas 

Contém 2% de gluconato de clorexidina. Mata as bactérias 
nocivas da pele. 

REF DESCRIÇÃO QUANT/CAIXA 

CHGWGL8 Manápulas de Limpeza 
com 2%Clorexidina 

8 unidades por embalagem 
24 embalagens por caixa 

MANÁPULAS DE LIMPEZA 
COM CLOREXIDINA 

Manápulas para limpeza corporal antissética,  
de grande dimensão e descartáveis - a solução 
perfeita para o banho de admissão hospitalar e 
cuidados intensivos  

BANHO COM CLOREXIDINA 
PROTEÇÃO RESIDUAL ATÉ 6 
HORAS 
As manápulas Clinell contêm 2% de 
gluconato de clorexidina reduzindo 
as bactérias nocivas que se 
encontram na pele, protegendo a 
pele durante muitas horas após a 
aplicação.  
 
LAVAGEM CORPORAL COMPLETA 
A embalagem contém 8 
manápulas,  
o que permite que cada área seja 
efetivamente limpa sem passagens  
por mais do que uma área com a 
mesma manápula. 

OFERECEM UMA AÇÃO 
ANTIBACTERIANA RÁPIDA 
Reduzem uma grande variedade de 
microrganismos que causam 
infeções. 
 
BARREIRA ANTIBACTERIANA 
Ao contrário dos sabões 
convencionais, a clorexidina atua 
como uma barreira antibacteriana 
invisível, que estende esta ação por 
muitas horas reduzindo as 
bactérias na pele. É aumentado de 
forma extrema o nível de proteção 
durante a permanência hospitalar 
e durante os procedimentos. 

USAR QUENTE OU FRIO 
Usar à temperatura ambiente, ou 
aquecer com recurso a um 
aquecedor Clinell REF. CTM24 
 
TECNOLOGIA  TESTADA 
As manápulas Clinell reduzem de 
forma comprovada a propagação 
de agentes patogénicos. 
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