HAND

A gama de produtos
para a higiene pessoal
de Proquimia
Composta por um
amplo catálogo:

Produtos desinfetantes

Hidroalcoólicos e sabonetes antisséticos.

Produtos cosméticos

Sabonetes e pastas abrasivas.

Equipamentos doseadores

Todo isto sem esquecer
o compromisso de PROQUIMIA

Num contexto em que é cada vez mais importante
o processo de desinfeção das mãos para prevenir a
propagação de germes e doenças, a gama VITA oferece uma
solução abrangente adaptada às necessidades

indústria alimentar, da higiene institucional,
do setor hospitalar e do setor industrial.
da

com a sustentabilidade
ea

proteção da pele

apresentando também opções ecológicas e
reduzindo a exposição da pele a agentes
químicos para minimizar o risco de
desenvolver alterações dérmicas, como
alergias ou sensibilidades.

O que oferece Proquimia?

Assessoria técnica.
50 anos de experiência.

Ao nível da higiene pessoal, mais especificamente da higiene das
mãos, VITA oferece aos utilizadores os seguintes benefícios:

Cursos de formação específicos.
Análises microbiológicas para manipuladores
de alimentos, segundo o sistema HACCP.

Segurança e desinfeção.

Para evitar a propagação dos germes associados a doenças.

Cuidado e proteção da pele.
Suavidade para as mãos, corpo e cabelo.
Lavagem adequada a cada nível e tipo de sujidade.

O que oferece a gama VITA?
Desinfetantes com registos antisséticos para
pele sã.
Autorizados pela Agência Espanhola do Medicamento (AEMPS)
e notificados à Direção-Geral da Saúde (DGS).

Máxima adequação às normativas de
produtos cosméticos.
Ampla oferta de soluções de higiene
e equipamentos doseadores,
também disponíveis com doseamento automático sem contacto.

Produtos aptos para:
> Indústria alimentar
> Higiene institucional
> Setor hospitalar
> Setor industrial

Instruções de trabalho com protocolos de Higiene Pessoal.
Empresa com certiﬁcações internacionais de Qualidade,
de Gestão Ambiental, Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Na academia virtual da Proquimia
pode encontrar cursos de
formação definidos de acordo
com percursos de formação à
medida, com o objetivo de
adquirir conhecimento para a
melhoria do desempenho
profissional.

Entre outros, pode realizar-se um
curso de higiene pessoal desenhado
como formação tranversal válida e
aplicável para todos os setores de
atuação: higiene institucional, setor
hospitalar, indútria alimentar e
setor industrial.

MY
Todos os serviços de PROQUIMIA, na nuvem.
Acesso fácil, rápido e seguro a documentação personalizada e
atualizada, fichas técnicas e de segurança dos produtos,
publicações de interesse e possibilidade de realizar pedidos,
entre outras funções.

Disponível 24
horas, 7 días por
semana.

Rótulo ecológico europeu
O Rótulo ecológico europeu Ecolabel é um símbolo de âmbito comunitário que

identiﬁca e certiﬁca de forma oﬁcial os produtos e serviços
mais ecológicos que respeitam o ambiente.
O objetivo é promover produtos que possam reduzir os efeitos ambientais
adversos, em comparação com outros produtos da mesma categoría,
contribuindo assim para um uso eﬁcaz dos recursos e para um elevado nível de
proteção do ambiente.

A flor que identifica e distingue estes produtos garante:

Impacto ambiental reduzido
Maior biodegradabilidade
Menor uso de substâncias químicas perigosas
Minimização dos resíduos de embalagem
Mesma eficácia dos produtos convencionais
Redução de riscos para a saúde
Etiquetado com instruções para um correto uso ecológico
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HIDROALCOÓLICOS/

HIDROALCOÓLICOS/
GÉIS
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1L

4023903

4L

2050553

RAS

Gel hidroalcoólico desinfetante, sem perfume, de
aplicação direta nas mãos e sem necessidade de
enxaguamento.
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4023914

Eficaz

30’’

en

Eficácia desinfetante demostrada
em 30 segundos (UNE-EN 14476).
Indicado para a higiene institucional,para a
manipulação de alimentos e para o setor industrial.

ASEPGEL

Apto para uso hospitalar, incluindo para a
desinfeção cirúrgica (UNE-EN 12791).
Com efeito dermoprotetor.
Seca rapidamente sem deixar resíduos na pele.
REGISTO ANTISSÉTICO PARA PELE SÃ Nº 547-DES

SOLUÇÕES

GEL ANTISSÉTICO
PARA PELE SÃ
Cumpre as
NORMAS EUROPEIAS:

UNE-EN 1500
UNE-EN 13727
UNE-EN 14476
UNE-EN 13624
UNE-EN 12791
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DESINFETANTE
BACTERICIDA
VIRUCIDA
LEVURICIDA

Eficaz

30’’

em

REGISTO ANTISSÉTICO PARA PELE SÃ Nº 547-DES

10’

10’

10’

10’

10’

4L

ASEPSOL

2050553

Solução hidroalcoólica antissética sem perfume
para a desinfeção de mãos.
Eﬁcácia desinfetante demostrada
em 30 segundos (UNE-EN 14476).
Indicado para a higiene institucional,para a
manipulação de alimentos e para o setor industrial.
Apto para uso hospitalar, incluindo para a
desinfeção cirúrgica (UNE-EN 12791).
Protege a pele sem deixar resíduos.
REGISTO ANTISSÉTICO PARA PELE SÃ Nº 982-DES

PROTOCOLO DE DESINFEÇÃO DAS MÃOS SEM ENXAGUAR

Eficaz

30’’

en

HAND

SABONETES

ANTISSÉTICOS/

ANTISSÉTICOS/
GÉIS

10L

BAC AQF

4030011

Gel dermoprotetor antissético sem perfume
para a lavagem das mãos.
A sua fórmula à base de digluconato de clorhexidina como ativo
desinfetante, torna-o especialmente indicado para a lavagem das
mãos do pessoal do setor hospitalar e manipuladores de alimentos.
····································································································································

REGISTO ANTISSÉTICO PARA PELE SÃ Nº 1094-DES

····································································································································

4L

BAC

4024153

10L

4024111

Gel dermoprotetor sem perfume
com propriedades higienizantes
para a lavagem das mãos.
A sua fórmula à base de princípios higienizantes e a ausência de
perfume, torna-o especialmente indicado para a lavagem das
mãos do pessoal manipulador de alimentos.

ESPUMAS
800ML

BAC FOAM
10’

10’

10’

10’

10’

10’

1041239

Espuma concentrada para a lavagem
higiénica das mãos.
A fórmula baseada em princípios ativos higienizantes
e isenta de perfume, é especialmente indicada para a lavagem
das mãos de pessoal manipulador de alimentos.

PROTOCOLO DE LAVAGEM DAS MÃOS COM GÉIS OU ESPUMAS

10L

1041211

HAND

SABONETES

SABONETES/
GÉIS
1L

SAN ECO

1025303

4L

20L

4L

20L

1025353

1025314

Gel dermoprotetor ecológico
para a higiene pessoal completa:
lavagem diária de mãos, corpo e cabelo.
Contém suavizantes naturais que deixam a pele
macia, suave e com uma fresca fragância de
origem natural.
Sem corantes.

·····················································

REGISTO ECOLABEL:
ES-CAT/030/005

·····················································

1L

SAN

1070103

Gel dermoprotetor para a higiene
pessoal completa: lavagem diária de
mãos, corpo e cabelo.
Contém suavizantes naturais que
deixam a pele macia, suave e com
uma fresca fragância de origem
natural.

HAND

1070153

1070114

HAND

SABONETES

SABONETES/
GÉIS

PROTOCOLO DE LAVAGEM DAS MÃOS COM GÉIS OU ESPUMAS
10’

4L

LIM

1023353

10L

4023311

Gel dermoprotetor
sem perfume para a lavagem
e cuidado das mãos.

10’

10’

10’

20L

4023314

ESPUMAS
800ML

Formulado para satisfazer
as necessidades de higiene
dos manipuladores de alimentos.

FOAM ECO

1008939

Espuma dermoprotetora ecológica
de agradável fragância para a lavagem das mãos.
4L

HAND

1029553

20L

1029514

Produto concentrado de aplicação em espuma que permite um
doseamento até três vezes inferior ao habitual.
Formulado sem corantes.

Gel perfumado dermoprotetor
para a lavagem e proteção das mãos
que deixa uma fragância cítrica na pele
depois da sua aplicação.

·····················································

REGISTO ECOLABEL:
ES-CAT/030/005

·····················································

Adequado para a lavagem de mãos em hotelaria
e indústria em geral.
800ML

20L

DERMAN

2011814

Gel enérgico para a limpeza da pele gordurosa.
Deixa as mãos suaves.
Operários de oficinas, mecânicos, garagens e estações de serviço, etc.
Dissolve e elimina rapidamente a gordura, sujidade, tintas, massas e
carvão sem irritar a pele.

FOAM

1070339

Espuma dermoprotetora de fragância exótica
para a lavagem das mãos.
Produto concentrado de aplicação em espuma que permite
um doseamento até três vezes inferior ao habitual.

10’

10’

HAND

PASTAS

ABRASIVAS

ABRASIVAS/

SEM SOLVENTES
5L

PLUS ECO

1029149

Gel concentrado ecológico com abrasivo vegetal
para a lavagem de mãos muito sujas,
especialmente formulado para eliminar a sujidade
mais difícil.
Livre de solventes com um suave perfume herbal.
······················································

REGISTO ECOLABEL:
ES-CAT/030/005

······················································

5’

5’

5’

5’

5’

5’

COM SOLVENTES
1L

5’

5’

5’

5’

PROTOCOLO DE LAVAGEM DAS MÃOS COM GÉIS OU CREMES
IDEAL PARA OFICINAS E SETOR INDUSTRIAL

5’

5’

CREM

2012903

Creme com abrasivo indicado
para a lavagem de mãos
gordurosas.

SEM SOLVENTES
5L

PLUS

Gel concentrado com abrasivo para a lavagem
de mãos muito sujas, especialmente formulado
para eliminar a sujidade mais difícil.
Com um suave perfume ﬂoral.

23L

1029149

POWER

2002916

Creme com abrasivo de origem vulcânica,
indicado para a limpeza de mãos muito sujas.

23L

2012916

HAND

EQUIPAMENTOS

DOSEADORES

EQUIPAMENTOS/
MANUAL

AUTOMÁTICO

DOSEADORES
MANUAIS

DOSEADORES
AUTOMÁTICOS
Touch free para géis.

DOSMAN

PROFLUX

Doseador de gel
de mãos, para
instalar na parede.

Doseador de gel
de mãos para garrafas
de 4L, 10L ou 20L.

Fabricado em plástico
translúcido que permite
visualizar o nível de
produto comodamente.

GEL

ESPUMA

SPRAY

9356-021

9356-035

9356-023

-

9356-024

-

900ML
Dosihand
depósito

20L

9356-001

Dosihand
9356-040

9356-010/30/45

PASTAS ABRASIVAS
1L

1,1L

Dosihand azul
9356-012

9356-054

400ML

Dosihand
Gel - 9356-029

SUPORTE DE PÉ
VITA ASEPGEL

SUPORTE DE PÉ

Suporte para doseador
automático touch free.

Suporte ‘mãos livres’
para garrafas de 1L.

Não requer ﬁxação e pode
deslocar-se comodamente.

Ativação por
pressão com o pé.

Ideal para receções, lojas,
concessionários, etc.

Evita o contacto das mãos.

9356-041

4L/10L/20L

800ML
Dosihand
bolsa

Com detetor de proximidade.

1,2L

GÉIS

SUPORTE
VITA PLUS
Sistema de
doseamento
de parede para
pastas abrasivas.
Evita
completamente o
gotejamento,
tornando muito
fácil e cómoda a
sua aplicação.

Doeador de pastas
abrasivas para garrafas
de 23L.
Ideal para produtos
de elevada viscosidade.

23L

9356-005

DOSACREM
Doseador de pastas
abrasivas para instalar
na parede.

Robusto e de grande estabilidade.

9356-050

MISOCREM

5L

9356-027

3L

9356-002
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Rua Cidade de Bolama,
nº 10, 8ºD
1800-079 Lisboa
T. (351) 218472722
www.proquimia.com

