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A verdadeira protecção de parede 
bactericida onde realmente interessa.



Estudos laboratoriais por Nosoco.Tech 
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Não se acredite na nossa palavra, 
pergunte-lhes a eles.

Nosoco.Tech, Lyon testou completamente 
o Acrovyn®Bactericida e certificou o nosso 

material de cobertura de parede inovador por ser 
verdadeiramente bactericida.

Testes de laboratório demonstraram que a composição 
especial do Acrovyn®Bactericida não só bloqueia 

completamente o crescimento e propagação de bactérias 
presentes na superfície, mas também mata efectivamente dentro 

de um ciclo de 24 horas (metodologia de teste padrão). Mas 
nós queremos ter a certeza absoluta. Por essa razão perguntamos 

à Nosoco.Tech, uma Instituição independente de pesquisas 
microbiológicas especializada na investigação das propriedades das 

superfícies antimicrobianas dos materiais. Após exaustivos testes 
de acordo com a norma Europeia ISO 22196 eles concluíram 

que a especial composição do nosso material mata efectivamente 
todas as bactérias dentro de um ciclo de 24 horas, provando ser 

verdadeiramente bactericida para Staphylococcus Aureus, Escherichia 
Coli e Mycobacterium smegmatis. Esta característica única funciona 

através de um mero contacto com a superfície, matando literalmente 
os micróbios através do “toque”. E mais, o efeito bactericida não se 

desgasta ou diminui ao longo do tempo garantindo condições de 
higiene inigualáveis das superfícies protegidas.

Medições da actividade bacteriana 
nas superfícies plásticas.

Todas as bactérias presentes na 
superfície do Acrovyn® Bactericida são 
mortas no prazo de 24 horas apenas 
através do contacto com a superfície.

Laboratoire et correspondance : 
Nosoco.tech – ISPB, Faculté de Pharmacie – Laboratoire de Microbiologie 

8, avenue Rockefeller – 69373 Lyon cedex 08 
tel-fax : 04 78 77 75 85   http://www.nosocotech.fr 

Affaires européennes : 24 rue Auguste Snieders B-1030 Bruxelles 
Société accréditée Crédit Impôts Recherche 

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros - RCS Le Puy en Velay 444 697 494 
siège social : ZA Les Bonnes  F-43100 Lempdes sur Allagnon 

 
         Lyon le 9 janvier 2012 
 
 
 

Le laboratoire Nosoco.tech a testé les surfaces polymères de la société CS-
France. 
 
Les rapports d’essai 111128 03 et 1111128 01  montrent que l’échantillon 
111128 002 (Acrovyn) possède des activités antibactériennes de 4,75 et 5,43 log 
vis-à-vis de Staphylococcus aureus selon la norme ISO 22196 :2009 simplifiée.  
 
Si on se réfère aux normes antiseptiques actuellement en vigeur, nous pouvons 
dire que cette surface possède une activité bactéricide sur Staphylococcus aureus 
puisqu’elle permet le développement bactérien de moins de 5 logarithmes      
(100 000 fois moins) que sur la surface témoin inactive.  
 
 
Le rapport 111004 01 montre qu’en utilisant la même méthode de test, la surface 
polymère testée Acrovyn, 111 000 01 ne permet aucun développement de la 
souche Escherichia coli et est donc totalement bactéricide vis-à-vis de cette 
souche bactérienne.  
 
 
Pr. François Renaud 
Conseiller scientifique 
 
 
 
 
 
 
 

Nosoco.Tech é uma Instituição 
independente de pesquisas de 
Lyon, especializada na investigação 
das propriedades das superfícies 
antimicrobianas dos materiais e têxteis.

Só o Acrovyn®Bactericida é verdadeiramente um 
bactericida.

Mata bactérias através do “toque”

Acrovyn®Bactericida é um material 
verdadeiramente novo que mata bactérias, 
mesmo as estirpes mais duras e resistentes, 

apenas através do contacto com à superfície. 

Não são libertados químicos e o efeito bactericida 
não se desgasta ou diminui ao longo do tempo, 

garantindo condições de higiene inigualáveis.

Classificação de bactericida
A ISO 22196 determina a actividade bactericida 
de uma superfície plástica através da aplicação 
da seguinte fórmula:
Actividade bactericida = log de bactérias na superfície de controle - log de bactérias 

na superfície tratada

De acordo com a EN1040 uma superfície é:
bactericida: quando a sua actividade bactericida 
é 5 ou superior o que significa 100.000 vezes 
menos bactérias na superfície tratada relativa-
mente à superfície que não foi sujeita ao controle.
bacteriostático: quando a sua actividade 
bactericida se situa entre 5 e 1 (100.000 a 10 
vezes menos bactérias)
inactiva: quando a sua actividade bactericida é 
inferior a 1.

FONTE: ISO 22196, NE1040
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Para nós, o 
Acrovyn®Bactericida é 
uma opção, não uma 

obrigação.

Por favor consulte nas páginas 17-19 os relatórios completos dos testes e certificações do produto.



Uma autêntica 
inovação na luta 
contra infecções 

microbiais.

Infecção nosocomial [no-so-co-mi-al], também conhecida 
como infecção hospitalar adquirida, é uma infecção cujo 

desenvolvimento é favorecido pelo ambiente hospitalar, podendo 
ser adquirida pelo paciente numa visita hospitalar [...] e pode 

agravar-se pela reduzida resistência dos indivíduos.
FONTE: WIkIpEdIa Cuidados de saúde

A aplicação do Acrovyn®Bactericida para 
revestimento de paredes em blocos 
operatórios bem como para protecção de 
paredes e corrimões em todas as áreas 
hospitalares ajuda significativamente a lutar 
contra o risco de infecções nosocomiais.

O Acrovyn®Bactericida é ideal para:

•	 Hospitais
•	 Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs)
•	 Ambulatórios
•	 Cirurgias Clínicas
•	 Unidades Neonatais
•	 Centros Médicos
•	 Lares de Idosos
•	 Creches 

Indústria Alimentar

Em muitas instalações de fabrico e 
processamento de alimentos, condições 
estritamente estéreis são uma obrigação. 
Não existe um material de cobertura 
de parede que atinja os seus objectivos 
melhor que o Acrovyn®Bactericida.

O Acrovyn®Bactericida é ideal para:

•	 Instalações de fabricação de alimentos
•	 Instalações de processamento de 

alimentos
•	 Piscicultura e pecuária
•	 Instalações de armazenamento de 

alimentos 
•	 Produção de leite

Indústria farmacêutica

As condições bactericidas são cruciais em 
várias partes da indústria farmacêutica 
fazendo do Acrovyn®Bactericida a primeira 
escolha para revestimento de paredes e 
superfícies de trabalho.

•	 Laboratórios

•	 Instalações para animais

•	 Indústrias farmacêuticas

O único sistema de protecção de 
parede verdadeiramente bactericida.

Só na Europa são estimadas mais de 30 000 mortes por ano directamente causadas 
por infecções nosocomiais.

Apesar das autoridades reguladoras terem feito grandes esforços no estabelecimento 
de protocolos e medidas de segurança que impeçam a propagação de bactérias 
em ambientes nas áreas da saúde e sanitárias (tais como a desinfecção das mãos, a 
esterilização de vestuário, rigorosos procedimentos de limpeza, etc.), só na Europa, 
infecções hospitalares e intoxicações alimentares são responsáveis por mais de 30 000 
mortes por ano. 

Este facto e o nosso empenho em fornecer produtos inovadores 
ao sector da saúde levaram a CS France a desenvolver materiais 
que activamente inibem o crescimento e propagação dos 
micróbios para poder ajudar a combater o risco de infecção 
por “contacto”. O Acrovyn®Bactericida é o resultado das 
nossas investigações ao longo do ano, um material novo que é 
verdadeiramente bactericida.

Testes de laboratório demonstraram que a sua composição especial não só bloqueia 
completamente o crescimento e propagação de bactérias presentes na superfície mas 
também mata efectivamente dentro de um ciclo de 24 horas. Por outras palavras, 
o Acrovyn®Bactericida incansavelmente mata bactérias apenas através do “toque” 
enquanto é completamente inóquo para o homem.

Alguns dizem que é um milagre, outros simplesmente lhe chamam Acrovyn®Bactericida.

Aplicações

Corrimão MCE 40/45
O que é que é mais tocado que um corrimão?

Os corrimões são superfícies de contacto e podem agir como uma 
importante via de transmissão de micróbios. O corrimão MCE 40/45 
com Acrovyn®Bactericida fornece uma barreira eficiente 
para manter infecções nosocomiais à distância.
Disponível em 30 cores.

Folhas de protecção de parede com 2mm com textura ou lisas.
Mantenha a sua parede protegida e livre de bactérias.

As folhas texturadas estão disponíveis em 
7 cores padrão e as folhas lisas 
em branco.
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Por favor consulte nas páginas 17-19 os relatórios completos dos testes e certificações do produto.



Sim, o Acrovyn®Bactericida é verdadeiramente um 
bactericida. Mas também oferece protecção sem rival contra 
impactos e um conjunto de outras vantagens, enquanto 
alegra a vista com bom aspecto e flexibilidade de uso.  

Com Acrovyn®Bactericida não há compromissos e você não se contenta com 
nada menos que o melhor e mais abrangente sistema de protecção de parede 
disponível no mercado.

Testes exaustivos dos nossos materiais seguindo a norma 
Europeia ISO 22196 mostraram que a sua composição especial 
mata eficientemente bactérias, provando ser verdadeiramente 
bactericida para Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli e 
Mycobacterium smegmatis.

Mas isso é só o início da funcionalidade inultrapassável do Acrovyn®Bactericida.      
A sua extraordinária resistência ao impacto permite desviar uma carga rolante de 
250 kg com um impacto a 5 km/h sem causar danos, tornando a sua aplicação 
ideal na protecção de portas e paredes de centros de saúde movimentados.

Acrescenta-se a isso a reacção ao fogo B-s2, d0, resistência a agentes químicos, 
produção amiga do ambiente de acordo com a RoHS, estabilidade UV, de limpeza fácil 
como certificado pelo Instituto Louis Pasteur e 30 cores padrão (corrimão MCE 40/45). 

Em resumo, um sistema que protege pessoas, paredes, portas e também agrada a vista.

Acrovyn®Bactericida é bactericida 
e muito mais.

30 cores modernas
Acrovyn®Bactericida está disponível 
em 30 cores modernas e actuais para 
se misturarem harmoniosamente com o 
design interior, definirem tons com estilo 
ou formarem combinações coloridas.
Alguma vez associou bactericida a 
aborrecimento?

Resistência química
O Acrovyn®Bactericida foi formulado 
para resistir aos ácidos utilizados mais 
habitualmente, assim como óleos minerais 
e vegetais, detergentes, soluções salinas, 
álcool, gasolina, hidrocarbonetos alifáticos e 
ácidos gordos concentrados.

Folhas de dados completas do teste de resis-
tência a químicos estão disponíveis a pedido. 

Resistência ao impacto
O Acrovyn®Bactericida possui excelentes propriedades 
de absorção ao choque. Não racha, lasca, desfaz 
em flocos ou esmigalha. Deforma-se sob impacto e 
recupera de imediato a sua forma e aparência iniciais.      

Manutenção fácil
Graças às suas cores tingidas em massa o Acrovyn®Bactericida 
nunca se gasta não importa quantas vezes você limpe, 
mantendo uma aparência nova em folha durante anos. 

A superfície não porosa permite uma 
limpeza fácil a todos os detergentes 
mais comuns disponíveis. 

Os testes de laboratório realizados 
pelo reconhecido Instituto Louis 
Pasteur em Estrasburgo certificou 
cientificamente a desinfectabilida-
de e limpeza das nossas folhas de 
protecção de parede.

Amiga do ambiente RoHS
Apesar de a norma Europeia RoHS 
só se aplicar a equipamentos 
electrónicos nós queremos 
ser a primeira empresa a 
adoptar a norma RoHS 
ao processo de fabrico 
de toda a nossa gama de 
produtos de protecção de 
parede Acrovyn®.

A protecção de 
parede pretendida 
por todos os blocos 

operatórios.

Estabilidade UV
O Acrovyn®Bactericida tem uma absoluta estabilidade 
a U.V. e a outras fontes interiores de iluminação.         

Reciclagem
Todos os nossos produtos de protecção 
de parede Acrovyn® são inertes, não 
contaminantes e totalmente recicláveis.

Impacto das infecções nosocomiais

 [...]As infecções nosocomiais são também 
uma das principais causas de morte (5). Os 
custos económicos são consideráveis (6,7). O 
enorme tempo de permanência da infecção nos 
pacientes é o facto que mais contribui para os 
custos (8,9,10)[...]

FONTE: WORLd HEaLTH ORGaNISaTION 






















    

    











 

 

 



 
 

 


























Reacção ao fogo
O Acrovyn®Bactericida é 
produzido com materiais auto-
extinguíveis e foi certificado 
enquadrando-se na classe M1 e 
B-s2, d0 de reacção ao fogo.

PV Feu
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Por favor consulte nas páginas 17-19 os relatórios completos dos testes e certificações do produto.



Material revestimento de parede Actividade bacterial

Pedra - granito - mármore inactiva

Azulejos em cerâmica inactiva

Cobertura em vinil inactiva

Aço inoxidável muito pouco activa

Fibra de vidro inactiva

Painéis laminados muito pouco activa

Madeira inactiva

CS Acrovyn® bacteriostático

Acrovyn®Bactericida bactericida

Existem muitas opções para revestimento de paredes 
mas só um é bactericida.

pedra - granito - mármore

cobertura em vinil

painéis laminados

azulejos em cerâmica

madeira

contagem bacterial

  Aço Inoxidável

  Acrovyn®Bactericida

  Azulejos de Cerâmica

Actua como 
um agente de limpeza 

bacterial mas sem 
químicos. 

O que acontece entre intervalos de 
limpeza? Com o Acrovyn®Bactericida 
absolutamente nada.

Entre intervalos de limpeza outros 
revestimentos de parede e materiais de 
protecção aumentam a sua contagem 
bacterial. Só o Acrovyn®Bactericida mantém-
se constantemente baixo, de facto tão 
baixo que foi classificado como bactericida 
após pesquisa exaustiva pelo Laboratório 
independente Nosoco.Tech.

Por favor veja a pág.19 para uma informação detalhada dos termos inactiva, bacteriostático e bactericida.

98
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O Acrovyn®Bactericida protege as
suas paredes onde realmente importa.

Revestimento 
de parede que mata 

germes por si só, 
fantástico! 

9003 | Floco de Neve 101 | Creme Fraiche 11 | Azul Claro100 | Casca de Ovo 24 | Cinza Pombo 10 | Água Marinha 9003 | Floco de Neve, liso933 | Branco Lacado

7 cores sanitárias
O Acrovyn®Bactericida texturizado está 
disponível em 6 cores, cuidadosamente 

escolhidas para aplicação em ambientes 
sanitários. Uma superfície com 

acabamento liso disponível em branco 
para uma máxima higiene.

Tamanho
O Acrovyn®Bactericida está disponível em folhas com dimensões de 
3000mm x 1300mm e com 2mm de espessura.

A pedido as folhas poderão ser cortadas na dimensão que pretender.

Só o Acrovyn®Bactericida protege eficientemente as suas paredes e pacientes.

São tomadas importantes medidas de segurança e usados recursos para manter o 
mais limpas e esterilizadas possível blocos operatórios, UCIs e outras áreas sanitárias 
mais expostas.

O Acrovyn®Bactericida contribui grandemente para este objectivo ao “esterilizar-
se” virtualmente, mantendo a sua superfície sempre livre de micróbios. Esta 
característica única torna a sua aplicação ideal para revestimento de paredes em 
áreas com rigorosas condições de higiene.

Mas a extraordinária resistência do Acrovyn®Bactericida mantém também as suas 
paredes sem quaisquer danos. Pode absorver o impacto de um objecto rolante de 
250 kg, como por exemplo uma cama hospitalar com rodas, batendo contra a 
parede a uma velocidade de 5km/h, sem ficar com um único arranhão.

Cortes decorativos
As folhas do Acrovyn®Bactericida podem ser entregues com o nosso 
acabamento decorativo padrão ou com um design personalizado.

500 mm

3000 mm

1290 mm
max.

120 mm

1500 mm

3000 mm

1290 mm
max.

300 mm

   250 mm

3000 mm

1290 mm
max.

48,5 mm
500 mm

3000 mm

1290 mm
max.

65 mm

Acabamento
O Acrovyn®Bactericida encontra-se disponível em textura 
contemporânea ou em acabamento liso especialmente higiénico.

Aplicação
As folhas Acrovyn®Bactericida 
podem ser usadas em revesti-
mento de paredes em toda a altura 
ou em protecção de paredes ou 
portas com altura personalizável.

Definição de bactericida

A actividade bactericida de uma superfície é calculada 
através da aplicação da seguinte fórmula:

Actividade bactericida = log de bactérias na superfície de controle - log de bactérias na superfície tratada

De acordo com a EN1040 uma superfície é considerada:

bactericida: quando a actividade bactericida é 5 ou 
superior o que significa 100.000 vezes menos bactérias na 
superfície tratada relativamente à superfície não sujeita ao 
controle.

bacteriostático: quando a sua actividade bactericida se 
situa entre 5 e 1 (100.000 a 10 vezes menos bactérias).

inactiva: quando a sua actividade bactericida é inferior a 1.

FONTE: EN 1040
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MCE 40/45 
O design modular do corrimão MCE fornece componentes de 
ligação, uniões de cantos e suportes de montagem na parede 
possibilitando a construção de sistemas de corrimões contínuos 
que se ajustem em torno de colunas, ângulos e cantos.

O seu design ergonómico e a estrutura do seu interior em 
alumínio fornecem conforto e aderência segura a pessoas  
com mobilidade reduzida. 

A cobertura lisa do Acrovyn®Bactericida é extremamente fácil 
de limpar e a sua acção bactericida impede a sua propagação.

Comprimento do perfil
Os perfis estão disponíveis com 4m de comprimento 
ou cortados em tamanho personalizado.

 
Componentes do sistema
•	 Suportes de montagem em alumínio ou Acrovyn®

•	 Tampas curvas sólidas e tampas planas

•	 Ângulos interiores e exteriores de 90º e 135º

•	 Placas de juntas de extensão

Conceber produtos com funcionalidade de ponta e um aspecto 
excelente tem sido sempre a nossa principal prioridade.

     É por essa razão que a gama completa do Acrovyn®Bactericida 
está criada em 30 cores modernas, possibilitando que 
o corrimão esteja bem enquadrado no design interior 
existente, dispondo agradáveis e coloridos detalhes ou 
sendo utilizados como parte dos sistemas de orientação 

em grandes hospitais.

O acabamento liso do corrimão fornece-lhe um aspecto 
aconchegante, confortável e com uma boa aderência, enquanto que o 
Acrovyn®Bactericida mantém a superfície livre de germes, mesmo em 
áreas hospitalares mais movimentadas. 

Anel decorativo 
disponível em 30 cores

Cobertura lisa Acrovyn®Bactericida 
disponível em 30 cores

Junta de fecho

Perfil tubular 
contínuo em alumínio

Tampa plana

 90

40

80

MCE 40/45
Com suporte de 

montagem em alumínio

40

95

89

MCE 40/45
Com suporte de 

montagem Acrovyn®

Reacção ao fogo B-s2, d0
O Acrovyn®Bactericida é 
produzido com materiais auto-
extinguíveis e é certificado 
enquadrando-se na classe B-s2, d0 
e M1 de reacção ao fogo.

Escolha das cores
Com a nossa extensa gama de cores padrão, 
você pode sempre encontrar a que melhor 
combina com o design interior do seu espaço.

Pensa que bactericida é suposto parecer aborrecido?
Pense de novo.

     Um corrimão que mata germes 
disponível em 30 fantásticas cores, 
você dificilmente pode pedir mais!germicida, s. Qualquer coisa que destrua 

germes (microorganismos); aplicando-se 
especialmente a agentes que matam germes 
causadores de doenças.

desinfectante, s. Agente que acaba 
com a infecção, normalmente um agente 
químico que destrói os germes causadores 
de doenças ou outros microorganismos 
prejudiciais.

FONTE: amERIcaN JOuRNaL OF pubLIc HEaLTH 

PV Feu
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Suportes de montagem em alumínio ou Acrovyn® com 
o respectivo parafuso da coberturaTampa curva, sólida



Aplicações de Acrovyn®Bactericida
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Certificação da Norma ISO 22196 Classificação da EN 1040

Certificados
Serão disponibilizadas cópias de todos os certificados a pedido. Para mais 
informação, por favor contacte o seu distribuidor local da CS France. 

Interpretação dos resultados 
dos testes da ISO 22196
A norma ISO 22196 descreve um 
método padrão de medição das 
propriedades bactericidas das 
superfícies plásticas mas não 
oferece qualquer interpretação dos 
resultados.

As normas do produto biocida, como 
a EN 1040 podem ser utilizadas para 
interpretar a actividade bactericida 
determinada pela ISO 22196:

bactericida:  5 ou superior

bacteriostática:  entre 5 e 1

inactiva:  menor que 1

Actividade no log: 5,4

Inibição: 100%

Sobrevivência: 0%

Classificação: Bactericida

Escherichia Coli

Actividade no log: 5,1 

Inibição: 100%

Sobrevivência: 0%

Classificação: Bactericida

Staphylococcus aureus

Actividade no log: >5 

Inibição: 100%

Sobrevivência: 0%

Classificação: Bactericida

Mycobacterium smegmatis 

Actividade no log: 3,92 

Inibição: 99,99%

Sobrevivência: 0,01%

Classificação: Bacteriostático

SARM

Actividade no log: 2,28 

Inibição: 99,5%

Sobrevivência: 0,5%

Classificação: Bacteriostático

Enterococcus sp.

Actividade no log: 4,1 

Inibição: 99,99%

Sobrevivência: 0.01%

Classificação: Bacteriostático

Salmonella Enteridis

Actividade no log: 2,66 

Inibição: 99,5%

Sobrevivência: 0,5%

Classificação: Bacteriostático

Listeria monocytogenes

Universidade Louis Pasteur

A eficácia da acção dos agentes desinfectantes e 
de limpeza das superfícies Acrovyn® em ambientes 
hospitalares.
Testes em laboratório realizados pelo reconhecido Instituto Louis 
Pasteur em Estrasburgo certificou um elevado grau de eficácia dos 
agentes de limpeza e desinfectantes nas nossas folhas de protecção 
de paredes em ambientes hospitalares.

ETUDE  QUANTITATIVE  DE  LA  PRODUCTION  DE  BIOFILM  PAR  E. COLI
CIP 54127  ET APPLICATION A  L’EVALUATION DE L’ACTIVITE  DETERSIVE  

DE  DIFFERENTS  PRODUITS  DETERGENT-DESINFECTANTS.
Henoun Loukili N, Zink E, Renaudin AC, Hernandez C, Bientz M, Meunier O.

Laboratoire d’Hygiène Hospitalière, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg   

RESULTATS :

MATERIEL ET METHODE :

p ADdD  

Eau 0 %
Aniosyme DE enzyme +              92 %         < 0,001       
Aniosyme DE  enzyme - 43 %            0,015  
Aniosyme DLT enzyme +           48 %            0,010       
Aniosyme DLT enzyme - 24 %               NS
Anisoyme PLA enzyme +           90 %         < 0,001       
Aniosyme PLA enzyme - 49 %             0,020 
Alkazyme enzyme +                    89 %         < 0,001
Alkazyme enzyme - 80%          < 0,001 
dD1 enzyme +                              62 %            0,003 
dD1 enzyme - 50 %            0,007 

Tableau 1 :Activité Détersive (AD) des produits enzymatiques 
et non enzymatiques pADdD 

Eau                                           0 %
Aniosyme DE  enzyme          43 % 0,030       
Aniosyme DLT enzyme        24 %               NS  
Aniosyme PLA enzyme        49 %               0,021       
dD2                                         25 %              NS
Sekucline                        76 % < 0,001       
Sekulyse                                  74 %          < 0,001 
dD3                                         28 % NS       
dD4                                         50 %              0,007 
dD5                                         40 %              0,002
dD6  (0,125%)                      -35 %              0,003
dD7  (2%)                             -30 %              0,015          

Tableau 2 : Activité détersive des produits non 
enzymatiques. 

dD : détergent-désinfectant, enzyme + : contenant des enzymes, enzyme - : sans enzyme,
dD6 et dD7 contiennent du glutaraldéhyde à 0.125% et 2%.
p : degré de signification (comparaison par rapport à l’eau) : p< 0.001 très significatif, p< 0.01 significatif, p< 0.05 peu significatif, p>0.05 non significatif (NS). 

1,75 mL de milieu TS

0,25 mL de 
suspension 
bactérienne

Incubation pendant 48h
(Renouvellement du milieu

toutes les 12 h)

1. Formation du biofilm dans des tubes en verre.
2. Mise en contact avec le détergent-désinfectant à tester 
(ou l’eau pour les témoins). [5 tubes par  produit à tester]

3. Évaluation du biofilm résiduel.

Coloration
du biofilm 

Cristal de violet
0,1% (m/v)
15 minutes

Rinçage
Extraction
du colorant

DMSO 

Lecture de la densité optique
de l’extrait à 585 nm

EVALUATION
DU BIOFILM 

BIOFILM

Élimination 
du milieu

Ajout du détergent
à tester

contact 15 min

Rinçage à l’eau

Élimination du biofilm 
faiblement adhérent

BIOFILM
RESIDUEL

BIOFILM
RESIDUEL Activité détersive (AD) = 

DO moy. (eau) – DO moy. (dD)

DO moy. (eau)
100*

Comparaison de l’AD des détergents avec l’eau par un test de Student (α = 0,05), n = 5.

(E. coli)

INTRODUCTION :
Les produits détergent-désinfectants (dD) sont 
largement utilisés à l’hôpital pour le pré-traitement des 
dispositifs médicaux. L’activité désinfectante de ces 
produits est actuellement bien standardisée (norme 
AFNOR) alors qu’il n’existe toujours pas de critères 
précis d’évaluation de l’activité détersive. 

OBJECTIF :
Déterminer l’activité détersive de différents produits détergent-
désinfectants utilisés à l’hôpital à l’aide d’une méthode simple, 
peu onéreuse et reproductible mise au point au Laboratoire 
d’Hygiène. Cette méthode pourra fournir aux hygiénistes des 
critères plus précis pour choisir les détergent-désinfectants les 
plus efficaces parmi tous les produits proposés sur le marché. 

DISCUSSION-CONCLUSION : 
L’activité détersive des produits testés est très variable. Les détergents enzymatiques sont plus efficaces sur le biofilm d’ E. coli
CIP 54127 que les mêmes produits sans enzymes (Tableau 1). D’autre part, certains produits non enzymatiques présentent  une 
faible activité détersive, non significativement différente de celle de l’eau (Tableau 2). Les produits détergent-désinfectants 
contenant du glutaraldéhyde ont un effet fixateur du biofilm d’ E. coli, démontré selon notre protocole par une activité 
détersive négative par rapport à l’eau. Certains produits commercialisés présentent une activité détersive faible, ce qui peut 
compromettre la qualité de l’opération de pré-traitement des dispositifs médicaux. La méthode que nous avons présenté 
pourrait permettre de sélectionner de façon simple les produits les plus efficaces parmi tous les produits commercialisés sur le
marché français.

Limpeza a vapor

Adequado para limpeza a vapor a 150º C / 5 bar
SaniVap, fabricante de equipamento de limpeza a vapor, certificou as 
folhas de protecção de parede do Acrovyn®Bactericida por estarem 
adequadas aos procedimentos de limpeza a vapor à temperatura de 
150º C e com  ma pressão de 5 bar.

100%  
de bactérias mortas 99,99%  

de bactérias mortas

100%  
de bactérias mortas 99.5%  

de bactérias mortas

99.5%  
de bactérias mortas

100%  
de bactérias mortas

99,99%  
de bactérias mortas

0,01%  
sobrevivência

0,01%  
sobrevivência

0,5%  
sobrevivência

0,5%  
sobrevivência

Certificações do Acrovyn®Bactericida
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Compatibilidade com produtos de limpeza e desinfectantes

Certificações de reacção ao fogo B - s2, d0 e M1
Glossário
Bactericida [bac-te-ri-ci-da], Uma substância ou agente 
capaz de destruir bactérias. 
Origem da palavra: Do gr. bakteria + lat. caedere  ME < L 
-cída matar, -cídium acção de matar, deriva de caedere para
cortar, matar (em compostos -cídere).

Exemplos de bactericidas são os disinfectantes, os anti-
sépticos e os antibióticos.
Nota: De acordo com esta definição aceite globalmente, o Acrovyn®Bactericida pode ser considerado bactericida pois, 
como se pode constar, é uma substância capaz de matar bactérias.

FONTE: Biology Online

Classificação de bactericida
Enquanto a norma ISO 22196 descreve um método preciso de 
medição das propriedades bactericidas das superfícies plásticas,  
não oferece, no entanto, qualquer interpretação dos resultados.

Porém, as normas dos produtos biocidas como a EN 1040 
podem ser usadas para fornecer uma interpretação exacta e 
quantificada da medição da actividade bactericida de uma 
superfície plástica.

A ISO 22196 determina a actividade bactericida de uma 
superfície plástica através da aplicação da seguinte fórmula:

Actividade bactericida = log de bactérias na superfície de controle - log de bactérias na superfície tratada

De acordo com a EN1040 uma superfície é considerada:

bactericida: quando a sua actividade bactericida é 5 ou 
superior o que significa 100.000 vezes menos bactérias na 
superfície tratada relativamente à superfície que não foi 
sujeita ao controle.

bacteriostático: quando a sua actividade bactericida se situa 
entre 5 e 1 (100.000 a 10 vezes menos bactérias).

inactiva: quando a sua actividade bactericida é inferior a 1.
FONTE: EN 1040, ISO 22196

Germe pode referir-se a microorganismo, especialmente um 
patógeno.

FONTE: WIkIpEdIA

germicida, s. Qualquer coisa que destrua germes 
(microorganismos); aplicando-se especialmente a agentes 
que matam germes causadores de doenças.

A palavra germe, que tem como microorganismo o sentido 
mais comum, mas foi utilizada na formação do termo 
germicida, que tem utilização extensiva nas áreas técnicas e 
literatura popular.

Parece haver um pequeno desacordo quanto ao significado 
desses termos: uma substância é um germicida se matar 
germes e se pode ou não fazê-lo pode ser determinado 
experimentalmente. Como as palavras são normalmente 
usadas, os germes a que se referem são os da doença.

O principal ponto de controvérsia que poderá surgir é 
relativo às diferenças de resistência. Na prática é assumido 
que uma substância representada como um germicida, 
quando usado como o indicado, irá matar todos os germes 
de doenças normais, mas não é necessariamente exigido que 
seja capaz de destruir esporos bacteriais.

FONTE: amERIcaN JOuRNaL OF pubLIc HEaLTH

Infecção nosocomial [no-so-co-mi-al], também conhecida 
como infecção hospitalar adquirida, é uma infecção cujo 
desenvolvimento é favorecido pelo ambiente hospitalar, 
podendo ser adquirida pelo paciente numa visita hospitalar 
[...] e pode ser agravada pela reduzida resistência dos 
pacientes individuais.

FONTE: Wikipedia

Impacto das infecções nosocomiais
[...]As infecções nosocomiais são também uma das principais 
causas de morte (5). Os custos económicos são consideráveis 
(6,7). O enorme tempo de permanência da infecção nos 
pacientes é o facto que mais contribui para os custos 
(8,9,10)[...]

FONTE: WORLd HEaLTH ORGaNISaTION 

Micróbio, s. c.f. microorganismo FONTE: WIkIpEdIA

Patógeno (Grego: pathos, “sofrimento, paixão” e genes 
(-gen) “produção de”) ou agente infeccioso — em termos 
coloquiais, um germe — é um microorganismo no sentido 
mais lato, tal como vírus, bactérias, priões, ou fungos, que 
causam doença no seu hospedeiro.
Nota: O Acrovyn®Bactericida é altamente activo contra os patógenos mais comuns, como as bactérias 
e fungos, mas não contra vírus.

FONTE: WIkIpEdIA

Microorganismo (do Grego: mikrós, “pequeno” e 
organismós, “organismo”; também escrito micro-organismo ou 
microrganismo) ou micróbio é um organismo microscópio 
que compreende tanto uma única célula (unicelular), 
como grupos de células. [1], ou organismos multicelulares 
relativamente complexos. O estudo dos microorganismos é 
denominado microbiologia [...]

Os microrganismos são muito diversificados; eles incluem 
bactérias, fungos, algas e protozoários; plantas microscópicas 
(algas verdes); e animais tais como rotíferos e planárias. 
Alguns microbiologistas também incluem vírus, enquanto 
que outros os consideram como não vivos.[2]

FONTE: WIkIpEdIA
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•	 Folhas	de	protecção	de	parede

•	 Placas	de	chutar	e	empurrar

•	 Protecção	de	porta

•	 Protecção	da	moldura	da	porta

•	 Protecção	de	canto

•	 Corrimões

•	 Corrimões	-	tampa	tubular

•	 Rails	de	protecção

•	 Acessórios,	ferramentas	de	instalação

•	 Serviço	de	Atendimento	ao	Cliente	

O sistema completo de protecção de parede, porta e canto.
O Acrovyn®Bactericida faz parte da CS Acrovyn®, o mais abrangente sistema de 
protecção de paredes, portas e cantos do mercado.

A gama de produtos CS Acrovyn® possui  excelentes propriedades bacteriostáticas 
inibidoras do crescimento de bactérias, bolor ou fungos na sua superfície não porosa.
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Representação nacional
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Tel.: +33 2 32 67 00 00
Fax: +33 2 32 67 14 12

e-mail: info@cs-portugal.pt
web: www.cs-portugal.pt

Distribuidor em Portugal

LASER BUILD Lda.
Rua Nova do Real 201 R/C 
4470 632 Moreira MAIA 
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+351 229 480 271 
info@laserbuild.pt 
www.laserbuild.pt
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