Testado
e aprovado
Com porosidade nula e juntas
imperceptíveis, Corian®, produto maciço da
DuPont, contribui com a higiene, segurança
e estética do Hospital do Coração

L

ocalizado na capital paulista, o Hospital do Coração é
um núcleo de referência
em cardiologia no país. Desde
sua inauguração, já foram feitas
87 mil internações, 35 mil cirurgias cardíacas e 34 transplantes
de coração. Com a média mensal
de duas mil consultas, o Hospital
do Coração soma a competência
de seus profissionais com os me-

lhores equipamentos do mercado, resultando em um
centro médico comparável aos melhores do mundo.
Comprovando a preocupação com a qualidade absoluta de suas instalações e equipamentos, o Hospital do
Coração utiliza Corian ®, produto maciço da DuPont
com porosidade nula e juntas imperceptíveis, que evita
sujeira e aparecimento de manchas. O Banco de Sangue
do Hospital do Coração, por exemplo, que realiza entre
900 e 1000 transfusões por mês, oferece aos doadores
um ambiente absolutamente limpo, higiênico, confortável e alegre. Corian ® foi implantado em todo o Banco de Sangue, desde a coleta até a liberação do sangue,
passando por processamentos e provas de compatibilidade. “Corian ® é um material de grande durabilidade, fácil limpeza e manutenção”, avalia o dr. Sérgio Vieira,
chefe do Serviço Transfusional (Banco de Sangue).

CUIDADO

MÁXIMO

A Central de Material de Esterilização, responsável por
todo o material esterilizado do hospital, exige cuidados
minuciosos. Aqui, Corian ® foi utilizado em pias, bancadas e mesas de preparação de material, contribuindo
com a beleza, higiene e até segurança. “Corian ® ajuda na
prevenção de acidentes de trabalho com suas bordas arredondadas, superfícies lisas e emendas imperceptíveis”,
explica a enfermeira Marina Yoko Higutchi, coordenadora da Central de Material de Esterilização.
Benefícios semelhantes foram obtidos no laboratório
do Hospital do Coração onde Corian ® foi aplicado nas
bancadas, pias e caixas de utensílios da área laboratorial. “Um suposto derramamento de produtos infectantes nas bancadas, por exemplo, pode ser facilmente re-

A voz da experiência
Profissionais do Hospital do Coração confirmam
o excelente desempenho de Corian®:
“Primamos pela qualidade
absoluta em nossa área pois o
bom desempenho de nosso trabalho
resulta em voluntários que retornam
para doar sangue. Corian® oferece
uma contribuição importante
para o Banco de Sangue”.
Dr. Sérgio Vieira
Chefe do Serviço Transfusional (Banco de Sangue)

Corian® oferece
benefícios para
diversas áreas
do Hospital do
Coração, do
Banco de Sangue
movido e limpo, pois a ausência
de recortes e emendas elimina a
sobra de resíduos”, exemplifica o
doutor Alberto Duarte, chefe do
Laboratório.

MAIS

HUMANO

Segundo o doutor Edson Romano, chefe da Unidade de Tratamento Intensivo, Corian ® também
oferece benefícios para a “atmosfera” do hospital, contribuindo
com a humanização dos ambientes. “Com o uso de Corian ® nas
bancadas de medicações o ambiente ficou mais claro, mais agradável e bonito, fazendo com que
médicos, enfermeiros, pessoal de
limpeza e principalmente pacientes sejam sempre beneficiados”,
explica Romano.

à Central de
Esterilização,

“Corian® se adaptou às nossas
necessidades, moldando-se aos
espaços disponíveis. Além disso, é
um forte aliado no quesito higiene.
A porosidade nula dificulta a
presença de microorganismos”.
Enfermeira Marina Yoko Higutchi,
coordenadora da Central de Material de Esterilização

“Corian® tem resultados tão
positivos dentro do hospital que
estou estudando sua implantação no
laboratório da Universidade de São
Paulo, onde também trabalho”.
Dr. Alberto Duarte
Chefe do Laboratório

da UTI ao
Laboratório

“Os ambientes hospitalares
tornam-se mais agradáveis, mais
humanizados com Corian®”
Dr. Edson Romano
Chefe da Unidade de Tratamento Intensivo

Qualidade garantida
Especializada na confecção de móveis hospitalares de alto padrão, a Sifuentes Móveis e Objetos
foi a empresa responsável por todo o processamento e instalação das peças de Corian ® no Hospital do
Coração. Atualmente, cerca de 70% dos negócios da empresa são destinados para os ambientes hospitalares. “Corian ® permite a execução de projetos arrojados, combinando beleza, eficiência e higiene”, diz Valdir Sifuentes, diretor Comercial da empresa. A Sifuentes está presente também no Hospital
Israelita Albert Einstein (SP), Hospital das Clínicas (SP), Hospital e Maternidade São Luiz (SP), Hospital
Aviccena (SP), Hospital São Cristóvão (SP), Fundação Hemocentro de Brasília (DF), Laboratório da Disciplina de Transplante e Cirurgia do Fígado da Faculdade de Medicina da USP (SP), entre outros.

