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A  BEST4NAILS® DISPONIBILIZA O PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO 
COM O INTUITO DE SENSIBILIZAR , AJUDAR E ESCLARECER TODAS

AS PROFISSIONAIS DA ÁREA !

RELEMBRAMOS QUE É UM RELATÓRIO BASEADO NA HIGIENE,
SEGURANÇA E PROFISSIONALISMO QUE DEVÍAMOS TER DESDE 

SEMPRE E PARA SEMPRE EM ATENÇÃO.

ACONSELHAMOS AS QUE ESTAS MEDIDAS DEVAM ESTAR
AFIXADAS NOS VOSSOS ESPAÇOS!

PROTOCOLO DE
BIOSSEGURANÇA



As Profissionais deverão:
- lavar as mãos  e desinfectar entre 
clientes. 

- usar máscara ou viseira.

As Clientes deverão:
- ao chegar, lavar as mãos durante 15 
a 20 segundos com água e sabonete, 
assim como quando terminarem o 
serviço.
- após a lavagem as mãos das Clien-
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HIGIENE E SEGURANÇA

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO 

LAVA DESINFECTA PROTEGE

tes deverão ser sempre desinfectadas.

Aconselhamos
Que as clientes não tragam acompa-
nhantes
Deixarem um espaço entre clientes para 
proceder à desinfecção do espaço.
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Após cada Cliente a profissional deverá desinfectar a 
mesa de trabalho, equipamentos e cadeira da cliente.

O cuidado com a limpeza dos materiais utilizados e 
essencial para evitar contaminações e problemas. 
Por isso Lavagem, desinfeção e a esterilização são os 
processos mais importantes de uma antissepsia eficaz.
Aconselhamos todas as profossionais a terem vários 
utensílios ou um nr medio de kits diários por cliente para 
que possam usar durante o dia e possam proceder a 
todos os processos de Biosegurança no final do dia.
Não recomendamos a utilização de Kits individuais para 
cada cliente pois compromete a bioseguranca dando 
uma falsa sensação de proteção

HIGIENE E SEGURANÇA

LIMPEZA E DESINFECÇÃO
ESPAÇO

LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO

UTENSÍLIOS
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UTENSÍLIOS
LIMPEZA

HIGIENE E SEGURANÇA

Remova, através da aplicação 
de água, sabão ou detergentes 
e uma escova todos os resto 
biológicos que se encontra no 
material após utilização;

Colocar no ultrassom para 
remover somente os microorga-
nismos que podem não ter saído 
com a lavagem;
(ATENÇÃO NÃO SÃO ESTERILIZADORES)

Lave e escove muito bem o 
material com água quente (de 
preferência) e ajuda de sabão 
ou detergente;

Após esse processo secar bem o 
material com uma compressa!

Este passo é bastante importante 
pois se não for feito comprometerá 
o passo da desinfecção!

01
STEP

02
STEP

03
STEP

04
STEP



WWW.BEST4NAILS.PT

UTENSÍLIOS
DESINFECÇÃO

HIGIENE E SEGURANÇA

A superfície terá que ficar completamente limpa para 
que a acção do desinfetante ( passo seguinte ) seja o 
pretendido!

Desinfecção
 
É o método capaz de eliminar a maioria dos organismos 
causadores de doenças
As soluções utilizadas são que poderão ser usadas : 
álcool etílico (70%) e isopropílico (92%), ou soluções 
desinfectantes.

ÁL
CO

OL

IS
OP

RO
PÍ

LIC
O

ÁLCOOL
GEL

ÁL
CO

OL

GEL



UTENSÍLIOS
ESTERILIZAÇÃO
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É o método que destrói todos os organismos patogênicos 
(bactérias, fungos, esporos e vírus) mediante a aplicação 
de agentes físicos, químicos e físico-químicos. 

Na escolha do método de esterilização é avaliado o mate-
rial a ser submetido ao processo, considerando sua natu-
reza e a resistência do mesmo a calor, vapor ou ambos. 

Esterilizador calor Seco

Neste esterilizador podemos fazer a esterilização dos 
materiais dentro de sacos de Papel onde podemos mante-
-los sem contacto com nenhum microorganismo ate a pró-
xima utilização. 

HIGIENE E SEGURANÇA



UTENSÍLIOS
ESTERILIZAÇÃO
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HIGIENE E SEGURANÇA

O processo demora cerca de 45 minutos ( Não dispensa a 
leitura das instruções recomendadas pelo fabricante )

Autoclave

É o mesmo processo embora os sacos deverão ser de
plástico.
O processo demora cerca de 20 minutos ( Não dispensa a 
leitura das instruções recomendadas pelo fabricante )
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