
TECNOLOGIA PARA

DESINFECÇÃO
EM LENÇOS UMEDECIDOS



• Impacto econômico

• Internações hospitalares 
   prolongadas

• Mortes

• Milhões de afetados

PANDEMIA



Mais de meio milhão de pessoas morrem 
do vírus Influenza todos os anos

Fonte: OMS -2020



O Coronavírus permanece vivo por até 
9 dias em superfícies inertes

Fonte: Revista Journal of Hospital Infection 



WIPES
MERCADO BRASILEIRO

Unilever
Desinfetante uso geral

Bettanin
Somente limpador

CNA
Desinfetante com álcool

Members Mark
Somente limpador

SANTA LIMPEZA
Limpador Multiuso

Anhembi
Somente limpador



PARCERIA

+
A junção da tecnologia em fabricação de lenços umedecidos da 
Carmel com a experiência em formulações e inovação da Lonza 

deu resultado a uma parceria de sucesso.

Apresentamos a linha Freshquitas Medic que possui eficácia 
comprovada contra diversos microorganismos, rápido tempo de 

ação e eficácia contra vírus SARS-CoV-2.



LENÇOS UMEDECIDOS 
DESINFETANTES
Solução Lonzagard 47– C

EFICÁCIA 
COMPROVADA

AGE EM 
4 MINUTOS

EFICAZ CONTRA 
O VÍRUS SARS-CoV-2

• Amplo espectro de ação contra bactérias, vírus e fungos
• Rápida ação
• Fácil uso
• Livre de Cloro, Álcool e Glutaraldeído
• Compatibilidade com diferentes superfícies
• Uso hospitalar: superfícies fixas e artigos não-críticos
• Para defesa diária contra surtos, doenças e infecções



BACTÉRIAS VÍRUS FUNGOS

LENÇOS UMEDECIDOS 
DESINFETANTES
SOLUÇÃO LONZAGARD 47– C

EFICÁCIA 
COMPROVADA

• Candida albicans• Herpes Simplex Virus Type 1

• Herpes Simplex Virus Type 2

• HIV-1 (AIDS Virus)

• Human Coronavírus

• Influenza Type A Virus / Brazil (Influenza) 
   (the) Flu (Virus)

• Influenza A Virus H1N1

• SARS Associated Cononavirus

• SARS-CoC-2, cononavirus responsável 
   pela COVID-19

• Staphylococus aureus

• Salmonella enterica

• Pseudonomas aurugionosa

• Campylobacter jejuni

• Burkholderia cepacia

• Escherichia Coli

• Klebsiella pneumoniae

• Ligionella pneumophilia

• Listeria monocytogenes

• Shigella dysenteriae

• Vibrio Cholerae



LINHA DE PRODUTOS 
FRESHQUITAS MEDIC

EFICÁCIA 
COMPROVADA!

Desinfeta diferentes tipos de superfícies 
com eficiência e praticidade

Alto poder de limpeza

....................................................................

ELIMINA

COVID-19CORONAVIRUS



LINHA DE PRODUTOS 
FRESHQUITAS MEDIC

SACHÊ
COM 1 UNIDADE
• 1 unidade por embalagem
• 17 cm x 14 cm
• Caixa máster com 500 unidades



LINHA DE PRODUTOS 
FRESHQUITAS MEDIC

FLOWPACK
COM 10 UNIDADES
• 10 unidades por embalagem
• 20 cm x 14 cm
• Caixa máster com 100 unidades



LINHA DE PRODUTOS 
FRESHQUITAS MEDIC

FLOWPACK
COM 50 UNIDADES
• 50 unidades por embalagem
• 20 cm x 14 cm
• Caixa máster com 24 unidades



LINHA DE PRODUTOS 
FRESHQUITAS MEDIC

POTE 
COM 40 UNIDADES
• 40 unidades por embalagem
• 20 cm x 12 cm
• Caixa máster com 12 unidades



LINHA DE PRODUTOS 
FRESHQUITAS MEDIC

BALDE 
COM 150 UNIDADES
• 150 unidades por embalagem
• 20 cm x 12 cm
• Caixa máster com 6 unidades



Excelência na produção de 
lenços umedecidos

ALTA CAPACIDADE 
DE PRODUÇÃO

EQUIPAMENTOS DE 
ÚLTIMA GERAÇÃO

RIGOROSO CONTROLE 
DE QUALIDADE



É uma das principais indústrias especializadas na fabricação de lenços umedecidos, 
com mais de 20 anos de operação no Brasil, e cuja fábrica é altamente equipada 

com as mais sofisticadas tecnologias existentes no mercado global. 

Nossa produção conta com linhas totalmente automatizadas, que promovem a agilidade nos processos 
produtivos e garantem o alto desempenho no desenvolvimento de produtos para cada cliente.

Além do mais alto nível de qualidade sanitária na produção líquida e no produto acabado, 
estabelecemos um critério rigoroso de excelência e segurança, para a produção perfeita 

de lenços umedecidos para marcas próprias e fins de terceirização.

A capacidade de fabricação abrange desde a criação de fórmulas específicas de aplicação e 
seleção das melhores matérias-primas, até a dobragem, embalagem e rotulagem personalizadas. 

Nossa logística permite uma entrega em tempo hábil, sem perder com a qualidade.





















Tel.: + 55 (11) 4800-6322
E-mail: carmel@carmel.ind.br
www.carmel.ind.br


