
Pano MicronRoll SafePlus mini

Sistema SafePlus Mini 
Dispensador para preparação, armazenamento e 
fornecimento de panos descartáveis MicronRoll

 

Um Plus higiene é fundamental Confia no Plus

A OCDE estima que, na UE, morrem anualmente cerca de 90 000 
pessoas devido a infeções associadas aos cuidados de saúde. As 
infeções em ambientes hospitalares só podem evitar-se através da 
adequada limpeza e higienização, de todas as superfícies.

O sistema SafePlus garante a preparação e o armazenamento seguro 
e higiénico dos panos.

Benefícios:O Sistema SafePlus é composto por:

Dispensador SafePlus mini

Instruções
Etapas de preparação e recomendações de dosagem. Inclui uma etiqueta autocolante para controlar a preparação da dosagem.

O dispensador possui um distribuidor com uma tampa de silicone.
As propriedades antibacterianas do fecho estão certificadas, 
mesmo após 80 ciclos de autoclave.

Um rolo com 30 panos descartáveis (50% viscose - 50%
microfibra) pré-cortados.
O rolo é acondicionado num saco higiénico fechado com um  selo 
de segurança.
Os panos são dispensados em estado seco; para a sua 
impregnação escolhe-se o detergente/ desinfetante adequado.

TSU Descrição Cor Tamanho (cm) Uds. / Pack Packs / Caixa

166875 Dispensador SafePlus Mini Transparente 27 x 12 x 10,5 1 4

166865 SafePlus MicronRoll Mini (30 panos) Azul 28 x 30 1 10

166869 SafePlus MicronRoll Mini (30 panos) Vermelho 28 x 30 1 10

166867 SafePlus MicronRoll Mini (30 panos) Verde 28 x 30 1 10

166871 SafePlus MicronRoll Mini (30 panos) Amarelo 28 x 30 1 10

Funcionalidade: O dispensador é prático, leve e pode-se instalar nos 
carros Vileda Origo2 com um adaptador ou na parede, para uma 
prática utilização. 
Segurança: O fecho automático da sua tampa flexível nunca deixa o 
dispensador aberto e garante um armazenamento seguro dos panos 
até 31 dias.
Eficácia: Os panos de microfibra de 32 segmentos dispõem de 
certificações por laboratórios independentes em como eliminam até 
99,99% de germes, bactérias e vírus. Testado com coronavírus bovino 
/ P. aeruginosa e S. aureus, em superfícies de vinil, num laboratório 
externo independente. 
Higiene: A utilização de panos de microfibra descartáveis previne o 
risco de contaminação cruzada e é recomendada para a limpeza em 
zonas de alto risco higiénico.
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