
Campos Cirúrgicos
Fornecer liderança industrial focada no desempenho

Envoltos 
em 

confiança
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1. 
CONTROLO DE FLUIDOS

Tecidos altamente absorventes 
e zonas impermeáveis a fluidos 
para criar uma barreira protetora 
e ajudar a impedir a passagem 
do sangue e a contaminação por 
fluidos.

2. 
RESISTÊNCIA FÍSICA

Os tecidos de gramagem 
superior e resistentes aos 
rasgões proporcionam uma 
proteção melhor em caso de 
muitos movimentos como a 
ortopedia.

3. 
MALEABILIDADE E
CARÁTER PRÁTICO DA  
UTILIZAÇÃO

Tecnologias dos materiais e 
características de design inova-
doras que ajudam a garantir a 
segurança do paciente, melhorar 
a maleabilidade e economizar 
tempo de preparação na sala de 
operações.

5. 
LIBERTAÇÃO DE 
PARTÍCULAS E 
RESISTÊNCIA À ABRASÃO 

Os campos cirúrgicos resisten- 
tes à abrasão sem libertação de 
partículas ajudam a reduzir o 
risco de contaminação cruzada.

4. 
AJUSTE IDEAL 

As batas fabricadas em 
tecidos respiráveis e macios, 
ajustam-se confortavelmente 
e permitem uma liberdade 
de movimentos aos seus 
utilizadores.

As salas de operação exigem o melhor desem-
penho do produto em todos os momentos.

É por isso que a Medline se concentra em for-
necer continuamente e consistentemente cam-
pos cirúrgicos e batas que são fiáveis e impulsio-
nados pelo desempenho. Atentos ao feedback 
dos nossos clientes, desenvolvemos produtos 
que cumpram e superem as necessidades dos 
profissionais do bloco operatório.

 » Fornecedor n.º 1 de campos cirúrgicos e batas 
no mundo 

 » Usados em praticamente 23 milhões de 
procedimentos cirúrgicos em toda a Europa 

 » A mais ampla linha de produtos do sector 

 » Desenvolvidos por profissionais de saúde para 
profissionais de saúde 

 » Adaptados às necessidades do cliente 

 » Tecidos de campos e batas com o melhor 
desempenho 

 » Flexibilidade de arranque na estrutura de uma 
grande empresa  

 » Maximiza o valor da integração vertical com a 
distribuição e packs personalizados

As vantagens das batas e campos 
cirúrgicos da Medline

PORQUÊ BATAS 
E CAMPOS 
CIRÚRGICOS 
MEDLINE?
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INOVAÇÃO  
ABRANGENTE Tiras de velcro que fixam 

tubos e cabos com maior 
fiabilidade

As zonas adesivas 
proporcionam precisão 
excecional

Tapete antiderrapante 
para instrumentos 
que mantém as 
ferramentas à mão.

Reforço absorvente 
em zonas críticas com 
o maior capacidade 
de absorção.

Em 2018, realizaram-se na Europa, cerca de 23 milhões 
de procedimentos cirúrgicos com os nossos produtos.

É por isso que a Medline se concentra em elevar o desempe- 
nho sem comprometer o seu valor. Temos parcerias com os nos-
sos clientes para conceber campos cirúrgicos específicos para 
procedimentos que atendam às suas expectativas, em seguida, 
elevamos a fasquia.

A sala de operações exige o nosso melhor desempenho.

Desenhados para se destacarem em todas as áreas

20

25

 » Dimensões generosas que proporcionam um campo estéril 
completo. 

 » Velcros integrados para fixarem cabos e tubos, poupando  
tempo de preparação. 

 » Tira adesiva que proporciona delimitação com precisão e 
proteção excecionais na zona da incisão.’ 

 » Reforços anti-deslizantes que mantém os instrumentos no 
seu lugar evitando quedas acidentais. 

 » Os reforços extra-absorventes na zona crítica, oferecem uma 
maior capacidade de absorção e de resistência à abrasão nas 
zonas onde é maior a necessidade.* 

O corte em T do campo na 
zona de anestesia, permite 
melhor ajuste ao paciente 
e mais espaço livre na zona 
cirúrgica 

2018

Em
 m

ilh
õe

s



    Página  7 Página 6  

Camada inferior impermeável para 
proteção contra a penetração de fluídos

Camada superior absorvente para 
controlar os fluidos

OPSTM ESSENTIAL
CAMPOS CIRÚRGICOS
FABRICADOS EM MATERIAL BILAMINADO, 
ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL A FLUÍDOS

O material de duas camadas Essencial da Medline não só absorve 
líquidos e fluidos corporais, como também a sua camada interna 
proporciona uma barreira impermeável e completa contra fluidos e 
bactérias.*

 » A tecnologia avançada da composição, proporciona excelente maleabilidade 
e conforto do paciente. 

 » O reduzido desprendimento de partículas, ajuda a reduzir os fatores de risco 
associados às infeções. 

 » Essential disponível com e sem reforço de alta absorção em zonas críticas. 

 » Este material cumpre ou excede um nível de desempenho elevado em 
conformidade com a norma EN 13795.*

*Dados arquivados

OPSTM ULTIMATE 
CAMPOS CIRÚRGICOS  
PRODUTO EXCLUSIVO DA MEDLINE 
QUE ABSORVENTE, IMPERMEÁVEL E 
CONFORTÁVEL
São compostos por três camadas de diferentes materiais, os campos 
cirúrgicos Ultimate, fazem jus ao seu nome, absorvendo fluidos ao 
longo de todo o campo, proporcionando 100% força de barreira contra 
fluidos e bactérias e assegurando o conforto do doente.

 » Escasso desprendimento de partículas que ajuda a reduzir os fatores de risco 
associados às infeções. 

 » O material trilaminado impermeável a fluidos e absorvente responde às 
necessidades da equipa cirúrgica na sala de operações.* 

 » Uma camada de tecido-não-tecido suave ajuda a controlar a humidade do 
paciente em cirurgias longas. 

 » Este campo tem um nível de desempenho elevado em conformidade com a 
norma EN 13795.* 

*Dados arquivados

Camada inferior macia 
para conforto do 
paciente
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Camada superior absorvente para 
controlar os fluidos

Camada intermédia 
impermeável para proteção 
contra a penetração de 
fluídos
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 BEST OVERALL PERFORMER
Os tecidos dos campos cirúrgicos da Medline cumprem ou ex-
cedem os padrões da indústria.

OPSTM ADVANCED
CAMPOS CIRÚRGICOS 
5 CAMADAS DE RESISTÊNCIA, BARREIRA 
ANTIMICROBIANA E TRANSPIRABILIDADE
 HIGHEST BASE ABSORBENT REINFORCEMENT RATING
Compostos por cinco camadas resistentes de SMMMS, com 
elevada drapabilidade, suavidade e uma barreira contra os 
microrganismos.*

 » A mais recente tecnologia de tecido SMS garante uma barreira 
excecionalmente resistente. 

 » A estrutura microporosa de 5 camadas proporciona uma excelente 
respirabilidade e ajuda a controlar a humidade dos pacientes. 

 » O reduzido desprendimento de partículas, ajuda a reduzir os 
fatores de risco associados às infeções. 

 » Os reforços absorventes e resistentes nas zonas críticas, ajudam a 
evitar a penetração e contaminação por fluídos.

*Dados arquivados

ECLIPSE  
CAMPOS CIRÚRGICOS
TECIDO COM APARÊNCIA E SENSAÇÃO 
DE ALGODÃO

 » Os campos Eclipse adaptam-se, são, repelentes e respiráveis e 
proporcionam qualidades semelhantes ao têxtil. 

 » Reduzido desprendimento de partículas, que ajuda a reduzir os fatores de 
risco associados às infeções. 

 » Os campos Eclipse podem ser usados com ou sem reforço absorvente 
adicional em zonas críticas. 

 » Este campo cumpre ou excede os requisitos de desempenho de campos 
cirúrgicos da indústria.

Camada de tecido-não-
tecido repelente para 
resistência e suavidade 
do material

Camada tecido-não-tecido, 
repelente e termofundida 
para uma maior resistência a 
fluídos e bactérias
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CARACTERÍSTICAS 
EXCLUSIVAS DO  
NOSSO PORTEFÓLIO  
DE CAMPOS  
CIRÚRGICOS E  
PACKS 3. 

ETIQUETAS  
IDENTIFICATIVAS

6. 
PROTEÇÃO DE SMS

2. 
ETIQUETAS DE
RASTREABILIDADE

5. 
PICTOGRAMAS

1. 
ADESIVOS PREMIUM DE 
GRAU MÉDICO

4. 
CÓDIGO DE CORES 

Para diferenciar os vários 
materiais

Todas as embalagens, incluem, 
pelo menos, 4 etiquetas adesi-
vas de traçabilidade

Etiquetas claras do produto, com 
referência, descrição e ilustrações 
visiveis

Para uma manipulação mais 
segura 

O pictograma, identifica a 
posição do doente e como 
desdobrar o campo, reduzin-
do assim, o desdobramento 
inadequado e a eliminação 
desnecessária de campos 
cirúrgicos



Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.
© 2021 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc.  ML610_PT 05/2021.

Estes produtos são dispositivos médicos classe I, destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.
Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

2797 (BSI - The Netherlands)

Escolha a sua 

proteção

Medline International Portugal, Unipessoal, Ldª
Campo Grande, 137, 1º dtº
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Campo Grande
1700 089 Lisboa
Portugal 
Linha Azul: +351 808 291 921
Fax: +351 808 291 922

www.medline.eu/pt  
pt-atencaocliente@medline.com


