
SERVIÇOS RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 

Controlo de riscos com segurança e responsabilidade  



A solução certa para cada tipo de resíduo 

  
Numa organização onde existe a preocupação de uma recolha segura dos 

resíduos hospitalares, os nossos serviços garantem que cumpre com a 

legislação e responsabilidades sociais. 

Escolha o Serviço de Cannon Hygiene para: 

CONTENTORES PARA INCINERAÇÃO 

Homologados e resistentes, são indicados para 

material cortante e perfurante, de metal ou plástico, 

classificados como resíduos hospitalares do grupo IV. 

Os resíduos são incinerados sem nunca serem 

retirados do contentor onde se encontram, 

prevenindo a contaminação do ambiente com 

controlo do risco para a saúde dos profissionais que 

manuseiam dos contentores.  

UNIDADE SANITÁRIA HOSPITALAR 

Indicada para a deposição de resíduos hospitalares grupo III, como por 

exemplo: pensos de tratamento, cirúrgicos e de incontinência., luvas, 

babetes, copos plástico, algodão, fraldas, ligaduras, drenos. Unidades com 

várias capacidades, contêm no seu interior o Germicida ACTIVAP
TM 

Ac, o 

que permite controlar o risco de forma eficaz. Graças ao tratamento “in 

situ” por ação do ACTIVAP
TM

, os resíduos do grupo III podem ser 

eliminados como resíduos urbanos. 

TECNOLOGIA ACTIVAP
TM 

O Activap
TM

, é um germicida ecológico exclusivo da Cannon Hygiene, permite a 

libertação controlada dum potente vapor não tóxico em cada unidade sanitária. A 

eficácia do Activap
TM

 contra E.Coli, Staph. aureus (incluindo MRSA), Hepatite B e C 

e HIV foi provada em testes realizados em laboratórios independentes certificados. 

A Garantia da Cannon Hygiene elimina completamente 99,999% de todos os 

microrganismos – desde o momento em que recebe a sua unidade higienizada até à 

próxima substituição. 

 Uma troca da unidade completa em cada serviço   

 Tratamento adequado ao tipo de resíduo, ambientalmente sustentável 

Sistema de mãos livres para evitar a contaminação cruzada  

Tecnologia de iões de prata Polygiene
®

anti-microbiana  


