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CORTINAS ANTIMICROBIANAS E ESPORICIDAS

Nem todas as
cortinas são iguais
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Infecções Hospitalares

Fatos
Os patógenos
podem sobreviver em
superfícies hospitalares
por dias ou semanas,
tornando as cortinas veículos
importantes para a
transmissão dos
mesmos1

93%

das peças lavadas
testadas (tecido)
continham bactérias
associadas à infecções na
área da saúde...
...Práticas tradicionais de
lavanderia hospitalar não
são suficientes para
remover todas as
bactérias viáveis2

A contaminação
ocorre rapidamente
após as cortinas serem
colocadas no
ambiente hospitalar1

92%

das cortinas
tradicionais se
recontaminam
dentro de uma
semana1

Esporos de
C.difficile e
SARM podem
sobreviver em
superfícies em
tempo superior
à 5 meses3

1. Ohl, Michael; Schweizer, Marin; Graham, Maggie; Heilmann, Kristopher;
Boyken, Linda; Diejema, Daniel “Hospital privacy curtains are frequently and
rapidly contaminated with potentially pathogenic bacteria” American Journal of
Infection Control (2012)
2. Karen McIntyre “Hospital Laundering Practices linked to HAI’s” www.
nonwoven-industry.com (May 2013)
3. Kramer, Axel; Schwebke, Ingeborg and Kampf, Günter “How long do
nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review” BMC
Infectious Diseases (2006), 6:130
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CORTINAS ANTIMICROBIANAS E ESPORICIDAS

A primeira cortina descartável
antimicrobiana e esporicida
do mundo
Cortina semipermanente
com eficácia antimicrobiana
e esporicida

Eficaz contra:
Esporos
Micobactéria
Bactéria

de até 2 anos*

Fungos

Benefícios e Vantagens
As Cortinas Esporicidas e Antimicrobianas Endurocide® reduzem significativamente o risco de
Infecções Hospitalares que é transferido através das cortinas pelos prestadores de cuidados,
pacientes e visitantes.

TECNOLOGIA
PATENTEADA

REVISÃO POR PARES
cortina hospitalar
totalmente patenteada

50%

de redução
dos custos

ECONOMIA NO GERAL
ao longo de 2 anos

Até

50% menos
trocas de cortinas

REDUZINDO RISCOS
e carga de trabalho
de funcionários

SEM LAVAGEM
Não perde a
eficácia retardante
de fogo

* As cortinas antimicrobianas e esporicidas Endurocide® foram testadas independentemente para permanecerem eficazes como antimicrobianas
e esporicidas por até dois anos in-situ. No entanto, a duração real do uso da cortina dependerá das práticas hospitalares individuais e do risco
de a cortina ficar suja de itens como sangue, urina e derramamentos em geral. As cortinas devem ser substituídas quando visivelmente sujas. As
escalas de tempo são dadas apenas como diretrizes.

Testes e Ensaios
Para validar nossas afirmações, as Cortinas
Antimicrobianas e Esporicidas Endurocide® foram
testadas independentemente no laboratório de
acordo com os padrões internacionais.
Além disso, as cortinas passaram por
testes bem-sucedidos de revisão por
pares no Reino Unido, Austrália,
Teste
África do Sul e Oriente Médio.

de tecido em laboratório

1 Teste Esporostático e Bacteriostático
Os testes qualitativos de “Zona de Inibição” demonstram que o
tecido é esporostático e bacteriostático e se pode impedir que os
patógenos cresçam e se reproduzam no tecido tratado.

2 Teste Esporicida e Bactericida
Testes quantitativos para demonstrar que o tecido tratado é capaz
de matar esporos, bactérias e fungos.

3 Um ano e dois anos de testes
Testes realizados no tecido das Cortinas Antimicrobianas e
Esporicidas Endurocide® um ano e dois anos após a fabricação,
para demonstrar que o tecido tratado permanece ativo e eficaz.

i

As cortinas Antimicrobianas e
Esporicidas Endurocide® são testadas e
comprovadamente eficazes contra os
seguintes patógenos:

Esporos


C.difficile
Micobactérias



Mycobacteriu
tuberculosis
Fungi



Aspergillus niger



Candida albicans



Candida auris

Bactérias


Acinetobacter baumanii



E.hirae



E.coli



E.coli Beta-Lactamase de
Espectro Estendido



Klebsiella pneumoniae
Beta-lactamase de
Espectro Estendido



Klebsiella pneumoniae



Staphylococcus aureus
resistente à Meticilina



Pseudomonas aeruginosa



Salmonella choleraesuis



Salmonella typhimurium



Enterococcus faecalis
Resistente à Vancomicina

Vírus*




H1N1 Vírus Influenza A
(Gripe Suína)
Sarampo
*Testado contra líquido

Tecnologia avançada
patenteada de
prevenção de
infecção

Como as Cortinas
Antimicrobianas e Esporicidas
Endurocide® funcionam

As Cortinas Antimicrobianas
e Esporicidas Endurocide®
são a próxima geração de
cortinas hospitalares. São
Ao contrário das cortinas de poliéster tradicionais ou das cortinas sem
comprovadamente
tratamento que podem armazenar bactérias, as cortinas Endurocide®
eficazes contra
são impregnadas com uma formulação líquida patenteada que
esporos, vírus,
aprisionae mata patógenos na superfície da cortina, ajudando a
bactérias e
evitar que o tecido se torne uma fonte de transmissão patogênica.
fungos.

1

A mão toca uma superfície
contaminada e pega o patógeno.

2

A mão contaminada toca uma
Cortina Antimicrobiana e Esporicida
Endurocide® - patógenos podem ser
transferidos para a superfície
da cortina

PRENDE & MATA
Esporostático

Esporicida

Bacteriostático

Bactericida

Fungistático

Fungicida

Padrões de verificação internacional usados:

3

A cortina Endurocide® é
Esporostática, os patógenos são
presos e incapazes de escapar

4

A cortina Endurocide® também é
ESPORICIDA - os patógenos são mortos

5

A cortina Endurocide® previne potente
retransmissão de patógenos para
outras pessoas ou superfícies quebrando a cadeia de infecção

AATCC 147
CG 147

AATCC 100
JIS Z 2801

Revisão pelos pares independentes- testes de 2 anos
1 Teste de 24 meses pelo American Journal of Infection Control
Em 2016, um relatório foi publicado no American Jornal
of Infection Control testando a eficácia antibacteriana das
Cortinas Antimicrobianas e Esporicidas Endurocide® 24 meses
após a instalação.
Organizado por um dos maiores serviços de saúde
pública da Austrália, a cada seis meses durante um
período de vinte e quatro meses,Testes de Inibição
e de Inibição por Contato foram realizados contra
uma variedade de microrganismos multirresistentes,
incluindo:
 Bactérias Gram-positivas (MRSA, VRE
E.faecium)

REDUÇÃO
DE CUSTO

50%

 Bactérias Gram-negativas (Pseudomonas
aeruginosa, ESBL E.coli)
 Fungos (Candida albicans)
 Esporos (Clostridium difficile)

Excelentes resultados
foram alcançados ...
quando testados no início
do estudo, 6, 12, 18 e 24
meses. Houve benefícios de
custo para a substituição de
cortinas de tecido padrão
por cortinas Antimicrobianas
e Esporicidas Endurocide® ...
reduzindo o custo total
em mais de 50%*

*A redução de custos baseou-se na comparação do uso de cortinas
antimicrobianas e esporicidas Endurocide® com cortinas tradicionais
de algodão, não apenas em relação aos custos iniciais de compra, mas
também à economia de mão de obra e lavanderia por dois anos.

2 Teste de avaliação pelos pares Europeu 1
Comparação da carga bacteriana das Cortinas Antimicrobianas e Esporicidas
Endurocide® contra cortinas tradicionais de algodão usadas in-situ em uma ala
do hospital. Após 10 dias foram retirados esfregaços da borda de cada cortina.
Resultados:
Cortinas tradicionais

Cortinas Antimicrobianas e
Esporicidas Endurocide®

MAIS que

MAIS que

> 150.000 UFC’s

< 30 UFC’s

i

Se o seu hospital
quiser realizar seu
próprio teste, entre em
contato:
Fone: +44 (0) 1561 361515

info@endurocide.com
comercial@medicinehealthsolutions.com.br

3 Teste de avaliação pelos pares Europeu 2
Comparação das propriedades bactericidas do tecido das Cortinas
Endurocide® e de polipropileno não tratado.

4 Teste de avaliação pelos pares da NHS
Avaliação feita por um hospital líder do NHS na Inglaterra comparando as
Cortinas Antimicrobianas e Esporicidas Endurocide® com cortinas tradicionais
de poliéster em duas alas hospitalares durante um período de 8 semanas.

endurocide.com

Opções e Especificações

Sistemas de Suspensão
1

Encaixe rápido

2

Com rodas

3

Com rodas largas

4

Com rodas largas de barra de metal

5

Cabeça grande

6

Tipo-U

7

Gancho de ilhós

1

2

3

4

5

6

7

Cores de Cortinas
Cores Padrão
Azul hospitalar

Amarelo pastel

Azul pastel

Latte

Azul-petróleo

Cinza

Verde pastel

Lilás

Outras cores disponíveis sob consulta.

Tipos de Cortinas
Padrão

Queda longa

100% polipropileno,
projetadas para uso com
trilhos suspensos de
teto.

100% polipropileno,
projetada para uso com
trilhos fixados em teto.

Parte superior
de malha

Parte superior de
corte de malha

Com malha compatível
com a NFPA 13,
projetada para uso com
trilhos fixados em teto.

Uma alternativa econômica
para a cortina superior de
malha tradicional

0.55m
2.0m

2.60m

2.55m

0.55m
2.55m

* As Cortinas Superior parte de corte de malha não atendem às especificações US NFPA 13 e não são adequadas em áreas que requerem malha para acesso de sprinklers.

Características & benefícios
Duradoura (até 24 meses)

Quebra a cadeia de infecção

Nenhum custo de lavanderia

Equipada com tirantes

Leve

Etiquetas de auditoria interna e privacidade

100% reciclavel

Retardante de fogo*

Trilhos sem necessidade de adaptação

* Atende aos padrões internacionais NFPA 701, AS 2755.2 - 1985, BS 5867 parte 2 tipos B e C 2008, AS 1530.2-1993 parte 2 e CAN/ULC-S109.

Onde usar
Projetado para ambientes hospitalares e de saúde críticos, onde o atendimento ao paciente não pode ser comprometido.
Adequado para uso em departamentos hospitalares, tais como:
 Unidades de queimados

 Alas de Cardiologia

 UTI

 IUnidades de doenças infecciosas

 Alas de oncologia

 Ala Renal

 Maternidade e Neonatal

 Unidade de Medicina Intensiva

 Quartos de operação

 Obstetrícia

 Reumatologia

 Ginecologia

 Alas de cirurgia geral

 Alas de isolamento

Dimensões das Cortinas
Padrão

Parte superior
de malha

Parte superior
de malha

Queda
longa

Altura

2.0m

2.55m (inclui 0.55m da malha)

2.55m

2.6m

Largura total

7.5m

7.5m

7.5m

7.5m

Largura média

5.55m

5.55m

5.55m

5.55m

Meia largura

3.75m

3.75m

3.75m

3.75m

Largura da prega

0.15m

0.15m

0.15m

0.15m

Distribuidor Local

Fabricado por

Bio Technics Ltd.
Linton Business Park, Gourdon, Aberdeenshire, Scotland, UK DD10 0NH
Tel: +44 (0) 1561 361515
info@endurocide.com
endurocide.com
Endurocide® é a divisão de saúde da Bio Technics Ltda, com sede no Reino Unido. Endurocide® é uma marca registrada da Bio Technics Ltda.

Tratamento de tecido
fabricado no Reino Unido
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Isenção de responsabilidade: Todo esforço foi feito para garantir que as informações apresentadas estejam corretas no momento da publicação. No entanto, a Bio Technics Ltda não assume e pelo presente renuncia qualquer
responsabilidade a qualquer parte por qualquer perda, dano ou interrupção causada por erros ou omissões resultantes de negligência, acidente ou qualquer outra causa. A Bio Technics Ltda não faz referência a nenhuma marca
específica de produtos concorrentes. Os dados fornecidos são apenas para orientação e, portanto, sem garantia. Quaisquer opiniões expressas nesta publicação não são necessariamente as da Bio Technics Ltda e não são para
publicação posterior sem consentimento.

