


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
PRODUTO 

Touca Shampoo    

   

Toalhete Banho 8 (30x24cm)    

   

Manápula Banho (22,5x15cm)    

   

Toalhete Banho 60 (27x16cm)   
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SOLUÇÃO SEGURA

Em 88 Hospitais nos EUA 62.
das bacias de 
contaminadas com os patógenos  
normalmente presentes em ambiente 
hospitalar¹ 

RÁPIDO E FÁCIL DE USAR

LINHA DE LIMPEZA ACAMADOS

SOLUÇÃO SEGURA

Os toalhetes Carell eliminam o risco de transmissão de 
microrganismos associados às contaminações das lavagens com 
bacia. O risco de levantar e transportar bacias com água é 
eliminado, tal como o risco de quedas e salpicos¹ / ³. Uma 
lavagem melhorada do paciente reduz o número de 
microrganismos transferidos para os profissionais de saúde, para 
os visitantes e para o ambiente.

Os toalhetes eliminam o incómodo dos métodos de lavagem 
tradicional que incluem a preparação de bacias, 
loções e água. Para além disso, os toalhetes não requerem 
secagem com toalhas. Há uma diminuição do desperdício, 
redução de custos e mais
desempenharem outras tarefas.

As bacias de lavagem são 
pesadas e podem gerar 
salpicos podendo levar a 
deslizamentos e acidentes. 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

 

   UNIDADES CX        REF 

   1 unid. por embalagem 

   24 embalagens por caixa 
PRSHMC1

   8 unid. por embalagem 

   24 embalagens por caixa 
CBB8 

   8 unid. por embalagem 

   24 embalagens por caixa 
CBBGL8 

   60 unid. por embalagem 

   8 embalagens por caixa 
CBC60 
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Em 88 Hospitais nos EUA 62.2% 
das bacias de lavagem foram 
contaminadas com os patógenos  
normalmente presentes em ambiente 

RÁPIDO E FÁCIL DE USAR 

LINHA DE LIMPEZA ACAMADOS 

SOLUÇÃO SEGURA 

Os toalhetes Carell eliminam o risco de transmissão de 
microrganismos associados às contaminações das lavagens com 
bacia. O risco de levantar e transportar bacias com água é 

, tal como o risco de quedas e salpicos¹ / ³. Uma 
rada do paciente reduz o número de 

microrganismos transferidos para os profissionais de saúde, para 
os visitantes e para o ambiente. 

Os toalhetes eliminam o incómodo dos métodos de lavagem 
tradicional que incluem a preparação de bacias, panos e s
loções e água. Para além disso, os toalhetes não requerem 
secagem com toalhas. Há uma diminuição do desperdício, 
redução de custos e mais tempo para os profissionais de saúde 
desempenharem outras tarefas. 

Quando um pano é submerso 
dentro da bacia, há a introdução 
de bactérias e matéria orgânica 
dentro da água.  
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normalmente presentes em ambiente 
LAVAGEM DE TODA A ÁREA CORPORAL

UMA SOLUÇÃO SIMPLES:
SEM ENXAGUAR 

PELE SUAVE E MACIA

UM BANHO QUENTE EM SEGUNDOS

Toalhetes e manápulas suaves, concebidos para 
usar em cada área do corpo: rosto, pescoço, 
peito, braços, períneo, pernas, costas e nádegas.
A touca de shampoo seco Carell para o cabelo e 
couro cabeludo completa esta gama.

microrganismos associados às contaminações das lavagens com 
bacia. O risco de levantar e transportar bacias com água é 

, tal como o risco de quedas e salpicos¹ / ³. Uma 

microrganismos transferidos para os profissionais de saúde, para 

Toalhetes criados para limpeza e hidratação num 
único passo. 

Os toalhetes e as manápulas contêm Aloe Vera e 
vitamina E para uma hidratação profunda.

Os toalhetes eliminam o incómodo dos métodos de lavagem 
panos e sabão, 

loções e água. Para além disso, os toalhetes não requerem 
secagem com toalhas. Há uma diminuição do desperdício, 

tempo para os profissionais de saúde 

Os toalhetes e as manápulas Carell podem ser 
utilizados à temperatura ambiente ou colocados 
num aquecedor Clinell para a obtenção de um 
toalhete de banho aquecido num espaço de 
segundos. 

Quando a bacia é novamente 
cheia para a lavagem do próximo 
paciente, os microrganismos são 
transferidos para a água.

Os microrganismos podem ficar 
retidos dentro da bacia 
sobrevivendo em condições 
quentes e húmidas. 

PMH-MKT-BR-188-REV.00 

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

Sem álcool, sem lanolina, sem parabenos.
Com pH neutro de 5.5.
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LAVAGEM DE TODA A ÁREA CORPORAL 

SIMPLES:BANHO  

PELE SUAVE E MACIA 

UM BANHO QUENTE EM SEGUNDOS 

e manápulas suaves, concebidos para 
usar em cada área do corpo: rosto, pescoço, 
peito, braços, períneo, pernas, costas e nádegas. 
A touca de shampoo seco Carell para o cabelo e 
couro cabeludo completa esta gama. 

criados para limpeza e hidratação num 

e as manápulas contêm Aloe Vera e 
vitamina E para uma hidratação profunda. 

e as manápulas Carell podem ser 
utilizados à temperatura ambiente ou colocados 
num aquecedor Clinell para a obtenção de um 
toalhete de banho aquecido num espaço de 

Quando a bacia é novamente 
cheia para a lavagem do próximo 
paciente, os microrganismos são 
transferidos para a água. 

 

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO 

Sem álcool, sem lanolina, sem parabenos. 
pH neutro de 5.5. 


