
        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.

BEST MEDICAL &  HYGIENE SOLUTIONS, LTD

WWW.BMH-SOLUTIONS.COM

geral@bmh-solutions.com 

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 

CONTATOS

Prevenção

.

Com um período de proteção de

até um ano, o Swiss Hygtec

Coating oferece a possibilidade

de proteger uma variedade de

superfícies (plástico, metal,

madeira, couro) da

contaminação.

O produto atua diretamente no

contato da superfície com os

germes e os decompõe em

poucos minutos.

Proteção Ativa

O Swiss Desinfect Professional

AIR pode ser usado diretamente

através de túneis de desinfecção

de maneira descomplicada e

eficiente, garantindo assim a

proteção de todos os visitantes

em edifícios públicos, comércio e

eventos.

Em salas fechadas, nebulização a

frio ativa em intervalos regulares,

pode efetivamente reduzir ao

mínimo a contaminação por

germes no ar e nas superfícies.

  Higiene das superfícies

O Swiss Desinfect Professional

100 pode ser perfeitamente

integrado aos processos de

limpeza existentes eliminando os

resíduos e germes nas superfícies,

limpando, pulverizando ou

desinfetando por imersão.

A higiene da superfície é um

elemento importante na luta

contra germes e vírus

multirresistentes.

SOLUÇÃO
01 02 03


