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        BEST MEDICAL HYGIENE SOLUTIONS, LTD 
Com sede na prestigiada cidade de Londres, a Bmh-solutions foi fundada com a missão de se tornar
num fornecedor de soluções de excelência nas áreas da higienização, desinfecção, e de
equipamentos médicos e de proteção, com foco na segurança, qualidade e serviço do produto.

Foi em busca desse objetivo que garantimos a distribuição exclusiva, para Portugal, Brasil e outros
países de língua portuguesa, e distribuição para o resto do mundo dos produtos da Swiss Hygiene
Technologies.

FOR THE CHALLENGES OF OUR TIME
A NEW WAY TO FIGTH BACTERIA, GERMS AND ANTIBIOTIC RESISTANCE

As condições de higiene em um grande número de áreas estão abaixo do padrão exigido e essa
circunstância tem uma ampla gama de efeitos sobre as pessoas e o meio ambiente. Estratégias para
lidar com germes resistentes a antibióticos e controle eficaz de infeções desempenham um papel
cada vez mais importante na atual situação clínica e econômica. Sem a melhoria sustentável das
condições de higiene, haverá meios cada vez menos eficazes de tratar infeções causadas por esse
grupo perigoso de germes, bem como um aumento nas infeções gerais. Em 2018, a OMS identifica a
resistência antimicrobiana como a maior ameaça à saúde global, suprimento de alimentos e
desenvolvimento humano. Desde o final de 2019 que a Humanidade está em luta ativa contra uma
pandemia de Corona vírus.

TECNOLOGIA DE REVESTIMENTO ÚNICA 

REFINAMOS A  FÓRMULA  SWISS HYGTEC COATING AO  LONGO DE UMA FASE DE
DESENVOLVIMENTO DE 10 ANOS COM UM OBJETIVO PRINCIPAL: ALCANÇAR UMA
PROTEÇÃO SUSTENTÁVEL DAS SUPERFÍCIES CONTRA UM AMPLO ESPECTRO DE
PATÓGENOS E FUNGOS. HOJE O SEU MODO DE AÇÃO ANTIMICROBIANO TEM  99,99%  DE
EFICIÊNCIA E FUNCIONA CONTINUAMENTE; 24 HORAS POR DIA, 365 DIAS POR ANO.

 .
O revestimento Swiss Hygtec Liga-se com a superfície para formar um escudo protetor e desdobra as
suas propriedades bioquímicas e físicas.
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Swiss Hygtec Coating preenche, veda e suaviza os poros e depressões da superfície para ser tratado
sem prejudicar as suas propriedades. Muitos poros e depressões superficiais são locais de reprodução
de agentes patogénicos. É aqui que os agentes patogénicos recebem a sua alimentação e podem
multiplicar-se sem controlo. O Swiss Hygtec Coating remove primeiro a capacidade de expansão dos
agentes patogénicos minimizando as opções nutricionais. 

Swiss Hygtec Coating desativa vírus, bactérias Gram positivo- e Gram negativo e esporos através da
antimicrobiana, sem lixiviação, combinação biocida de ingredientes ativos, que é imediatamente
ativada em caso de contaminação Swiss Hygtec Coating tem, portanto, um duplo efeito:

ativamente, eliminando bactérias, vírus e esporos e passivamente prevenindo a propagação de
agentes patogénicos.

O produto pode ser utilizado para aplicação em superfícies de trabalho e outras superfícies como
uma camada protetora clara ou em combinação com pigmentos como revestimento de parede. A
ação biocida do produto também impede a formação de bolor ou algas nas superfícies tratadas. O
revestimento pode ser aplicado  com pano de microfibras. 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa 

Klebsiella pneumoniae
Acinetobacter baumanii

Eficácia testada

Escritórios
Áreas clínicas 

SPA e instalações
sanitárias
 Hotéis e restaurantes
 Retalho e compras
 Transportes públicos 

Áreas de aplicação

LONDRES
2nd floor College House, 

17 King Edwards Road,

Ruislip, 

London-HA4 7AE, UK 

+44 7443851917

PORTO
Rua do Veludo, 48
4150-741 Porto
Portugal
+351 935 687 240 
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Parceiros de investigação


