Vestuário de proteção

Reforce a segurança e a proteção

Reduza a
contaminação
cruzada e
proteja a sua
equipa.

Por que motivo é que cada vez mais
profissionais de saúde escolhem a Medline
para satisfazer as suas necessidades de
proteção geral?

Produtos de alta
qualidade

Gama abrangente
de produtos

Parceiro
fiável

Os seus profissionais estão diariamente expostos a bactérias e fluidos corporais, colocando-os
em risco de contaminação cruzada. Sabemos que confia no vestuário descartável para manter o
seu pessoal protegido, mas também confortável. Por isso, aplicamos os mais elevados padrões de
qualidade aos nossos produtos e nossas fábricas para garantir que os profissionais de saúde têm a
proteção que merecem.
A Medline International France tem certificação EN ISO 13485 e ISO 9001 e cumpre as normas
reguladoras do mercado. Para além disso, estamos cientes da nossa responsabilidade social e, por
essa razão, alguns dos nossos produtos têm certificação WRAP. A WRAP (Worldwide Responsible
Accredited Production) é um organismo de certificação de conformidade social reconhecido internacionalmente que verifica se as fábricas respeitam os direitos laborais e humanos dos trabalhadores.
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Diretivas e regulamentos da UE para classificar
o vestuário de proteção
Regulamento (UE) n.º 2016/425 relativo aos
equipamentos de proteção individual (EPI)

Regulamento (UE) 2017/745 relativo
aos dispositivos médicos (RDM)

Diretiva 2001/95/CE relativa à
segurança geral dos produtos

O equipamento de proteção individual
incluído na linha Medline oferece
proteção contra riscos mínimos
(contacto com materiais de limpeza
de ação fraca ou contacto prolongado
com água) ou riscos mais sérios tais
como a exposição a substâncias e
misturas perigosas para a saúde. Os
produtos listados na brochura e que
são certificados como EPI cumprem
os requisitos da Categoria EPI I ou
Categoria EPI III.

Os dispositivos médicos
incluem qualquer instrumento,
aparelho, software, implante,
reagente, material ou
outro artigo destinado pelo
fabricante a ser usado,
sozinho ou em combinação,
em seres humanos para uma
finalidade médica específica. Os
dispositivos médicos incluídos
na gama da Medline destinamse a proteger o paciente de
eventuais contaminações. São
dispositivos de Classe I.

Os produtos incluídos
na gama de vestuário de
proteção da Medline que
não recaem na definição
de EPI ou RDM são
certificados ao abrigo
da diretiva relativa à
segurança geral dos
produtos. São produtos de
comodidade gerais (por ex.
roupa interior).

Consulte a ficha técnica do produto para ver a respetiva classificação.

Guia de materiais de proteção
Para ajudá-lo a escolher o produto certo, seguem-se breves descrições das características e
vantagens dos principais materiais disponíveis na Medline. Pode voltar a consultar esta página
enquanto vê a brochura.
Polipropileno spunbond (SPP)

É crucial para os clientes
receberem equipamentos de
proteção atempadamente.
É por isso que selecionámos
determinados artigos
e criámos um stock de
segurança maior para
reagirmos mais rapidamente
a um aumento inesperado da
procura. Esses artigos estão
assinalados a negrito para
facilitar a sua identificação.

Este tecido padrão é formado pela deposição de fibras que se unem
para formar uma única camada de material respirável e semelhante
ao tecido. É adequado para proteger os utilizadores contra
partículas mecânicas e pelos.

Polipropileno multicamada (SMS)

Este tecido consiste em camadas interiores de polipropileno
meltblown ensanduichado entre camadas externas de polipropileno
não-tecido. Forte, resistente a fluidos e respirável, este material
multicamada proporciona uma combinação ótima de proteção
contra fluidos e conforto.

Película de polietileno

Esta camada única de película de polietileno confere elevadas
propriedades de resistência a fluidos a um preço muito convidativo.

Polipropileno-polietileno
bilaminado

Este tecido é criado laminando uma camada de polipropileno (SPP
ou SMS) com uma camada de polietileno impermeável. Este tecido
é ideal para qualquer situação que exija um material com elevada
resistência à tração e proteção contra fluidos.

Polipropileno-polietileno
trilaminado

Este material impermeável e respirável consiste numa película
híbrida laminada entre duas camadas de material spunbond
bicomponente. Este tecido é ideal para intervenções longas quando
é necessária proteção impermeável contra fluidos e fármacos de
quimioterapia.
Página 3

Batas de isolamento - visão geral
Família de produto

Código

Tamanho

PF

Cor

Material

Comprimento
(cm)

Largura
(cm)

114

135

Tipo de pulso

Fecho de
pescoço

ISO811: Resistência
à penetração de
líquidos (cmH2O)

Classificação do
produto

Utilização prevista

Estéril/
Não estéril

Atilhos

n/a

RDM Classe I

Protege o paciente contra contaminação cruzada

Não estéril

EPI da categoria I

EPI da Categoria I: Protege o utilizador contra
contacto prolongado com a água

CRIE4000
CRIE4000G

L

CRIE4000B
Batas de proteção

CRIE4001

50

CRIE4001G
CRIE4001B

Elástico

Polipropileno
(SPP)

XL

127

147

CRIE4001CF

Punhos de
malha

CRIE4001BCF
NONE27SMS3
NONE27SMS3XL
NONELV200C
NONELV200CXL
Batas de isolamento NONE326MCF
NONE326CF
NONE326XLCF
NONE27280
NONE27280XL

Impermeáveis
batas de proteção

L

114

142

XL

127

152

L

114

142

127

152

106

132

118

142

135

152

114

142

127

152

114

135

135

152

147

162

114

135

135

152

XL
M
L
L
XL
L

CRIE4041C*

XL

CRIE4042C*

2XL

CRIE4040BC*

L

CRIE4041BC*

XL

NONELV350

L

CRIE5010

L

CRIE5011

XL

CRIE5021

XL

Batas de isolamento NONE27457
impermeáveis
contra agentes de
NONE27457XL
quimioterapia

Polipropileno
de camadas
múltiplas (SMS)

XL

CRIE4040C*

NONE27116
Impermeáveis
NONE27116XL
batas de isolamento
NONE27279OHXL

100

25

100

100
50

75

L
XL

Polipropilenopolietileno
bilaminado

50

XL

L
30
XL

Microporoso
laminado
Polietileno

Polipropileno
polipropilenopolietileno

Polipropilenopolietileno
trilaminado

114

142

114

94

134

113

140

110

114

142

127

142

127

86

114

142

127

152

Elástico
Punhos de
malha

Atilhos
10
Atilhos

Punhos de
malha

Velcro

50,8

Punhos de
malha

Atilhos

54,5

Punhos de
malha

Atilhos

107

Atilhos

Laços de
polegar

Sobre a cabeça

Punhos de
malha

Punhos de
malha

Estéril

Protege o utilizador contra contacto prolongado com a
água e agentes de
limpeza
EPI da categoria I

Punhos de
malha

Não estéril

181
75,5

[A gama CRIE4040xC e CRIE500x são testadas segundo
a EN 16523-1 contra o agente de limpeza glucoprotamina
– duração da exposição >480 minutos: nível de
desempenho Classe 6 de acordo com a EN 14325]

Não estéril

99

Atilhos

114

EPI da categoria I

Protege o utilizador contra contacto prolongado
com a água

Não estéril

200

EPI da Categoria
III

Protege o
utilizador contra substâncias e misturas que são
perigosas para a saúde (fármacos de quimioterapia)

Não estéril

Sobre a cabeça

Velcro

*Bata de isolamento com costas feitas de material respirável
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Batas de proteção

Batas de isolamento SMS gramagem média

Indicadas para evitar contaminação por partículas

O material usado nesta gama de batas de isolamento SMS tem um
desempenho hidrostático superior a 50 cmH2O segundo a ISO 811.
Número do artigo

Batas de proteção em polipropileno leve

Tamanho

Cor

Embalagem

Cor

Estéril/
Não estéril

Embalagem

Velcro no pescoço, atilhos na cintura, punhos de malha

• Respiráveis e confortáveis
• Atilhos na cintura e no pescoço
• Disponíveis com punhos de malha ou punhos elásticos
Número do artigo

Tamanho

NONE326MCF

M

Amarelo

Não estéril

10/saco, 100/caixa

NONE326CF

L

Amarelo

Não estéril

10/saco, 100/caixa

XL

Amarelo

Não estéril

10/saco, 100/caixa

NONE326XLCF

Batas de proteção com punhos elásticos
CRIE4000

L

Amarelo

10/saco, 50/caixa

CRIE4000G

L

Verde

10/saco, 50/caixa

CRIE4000B

L

Azul

10/saco, 50/caixa

CRIE4001

XL

Amarelo

10/saco, 50/caixa

CRIE4001G

XL

Verde

10/saco, 50/caixa

CRIE4001B

XL

Azul

10/saco, 50/caixa

Batas de proteção impermeáveis
Indicado para proteger o utilizador contra o contacto prolongado com a
água e agentes de limpeza; a gama CRIE404xC e CRIE501x foram testadas
segundo a EN 16523-1 contra o agente de limpeza glucoprotamina

Batas de proteção com punhos de malha
CRIE4001CF

XL

Amarelo

10/saco, 50/caixa

CRIE4001BCF

XL

Azul

10/saco, 50/caixa

NONE326CF

CRIE4001G

Batas de proteção impermeáveis bilaminadas leves
• Atilhos na cintura e no pescoço
• Punhos de malha

Batas de isolamento
Indicadas para proteção contra riscos mínimos de contacto
prolongado com água

Batas de isolamento SMS gramagem leve
• Respiráveis e confortáveis
• Atilhos na cintura e no pescoço
• Disponíveis com punhos de malha ou punhos elásticos
Número do artigo

Tamanho

Cor

NONE27SMS3XL

L

Azul

10/saco, 50/caixa

Azul

10/saco, 50/caixa

L

Amarelo

10/saco, 100/caixa

NONELV200CXL

XL

Amarelo

10/saco, 100/caixa

Embalagem

CRIE4040C

L

Amarelo

Não estéril

10/saco, 100/caixa

CRIE4041C

XL

Amarelo

Não estéril

10/saco, 100/caixa

CRIE4042C

2XL

Amarelo

Não estéril

10/saco, 100/caixa

CRIE4040BC

L

Azul

Não estéril

10/saco, 100/caixa

CRIE4041BC

XL

Azul

Não estéril

10/saco, 100/caixa

• Design por cima da cabeça
• Punhos com anel para o polegar
• Dobradas e embrulhadas individualmente numa caixa dispensadora

Atilhos no pescoço e cintura, punhos de malha
NONELV200C

Estéril/
Não estéril

Batas de proteção impermeáveis em polietileno

Embalagem

XL

Cor

CRIE4040C

Atilhos no pescoço e cintura, punhos elásticos
NONE27SMS3

Tamanho

Número do artigo

Número do artigo

Tamanho

Cor

Embalagem

CRIE5010

L

Azul

1/saco, 15/embalagem, 75/caixa

CRIE5011

XL

Azul

1/saco, 15/embalagem, 75/caixa

CRIE5021

XL

Azul

1/saco, 15/embalagem, 75/caixa

NONE27SMS3
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Batas de isolamento com proteção quimio

Avental descartável em polietileno
Pode ser vestido por cima de batas ou fatos cirúrgicos não resistentes a fluidos
como solução prática para os utilizadores que pretendam acrescentar uma
proteção adicional contra fluidos a um custo inferior.

Número do artigo
NONE24274W

Descrição

Embalagem

Gramagem média, 71,1 x 116,8 cm,
embalado individualmente, caixa
dispensadora

50/embalagem, 250/caixa

As batas de polipropileno-polietileno (Prevention Plus) são certificadas como EPI da Categoria III
Tipo PB-[4] para proteção corporal parcial segundo o Regulamento (UE) 2016: 425 relativo aos
equipamentos de proteção individual e são ainda adequadas para proteção contra misturas perigosas
para a saúde. O material Prevention Plus é muito confortável devido às suas propriedades respiráveis.
• Fecho de velcro ao pescoço
• Atilhos à cintura
• Punhos de malha

Bata de proteção bilaminada microporosa
• Atilhos na cintura e no pescoço
• Punhos de malha
Número do artigo
NONELV350

NONE24274W

Tamanho

Cor

Embalagem

L

Branco

10/saco, 50/caixa

Testado contra 14 fármacos de quimioterapia segundo a
ASTM F739
Carmustina (BiCNU)			
Dacarbazina 			
Fluorouracil (5FU)			
Tiotepa			
Cisplatina 			
Mitomicina C 			
Ciclofosfamida (Cytoxan)			

Etoposide (Toposar)
Sulfato de vincristina
Cloridrato de doxorrubicina
Paclitaxel (Taxol)
Leucovorina
Docetaxel
Oxaliplatina

Dados dos testes disponíveis mediante pedido.
NONELV350

Batas de Isolamento Impermeáveis
Bilaminadas Gramagem Média

Número do artigo
NONE27457
NONE27457XL

Tamanho

Cor

Embalagem

L

Azul

10/saco, 30/caixa

XL

Azul

10/saco, 30/caixa

Indicadas para proteção contra contacto prolongado com água
• Atilhos na cintura e no pescoço
• Punhos de malha
Número do artigo

Tamanho

Cor

Embalagem

L

Azul

10/saco, 50/caixa

NONE27116XL

XL

Azul

10/saco, 50/caixa

NONE27279OHXL*

XL

Azul

10/saco, 50/caixa

NONE27116

Está disponível uma
proteção completa em
combinação com as
capas para botas em
polipropileno-polietileno
(NONE27348PXL).

*Design por cima da cabeça e atilhos na cintura

NONE27457: bata
NONE27348PXL: capas para botas

NONE27116
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Calçado1

Fatos cirúrgicos descartáveis2
Um fato cirúrgico concebido consigo em mente

Capas para sapatos
As capas para calçado evitam a contaminação ambiental e reduzem a transmissão de microrganismos.
Fabricados a partir de materiais de polietileno ou polipropileno, alguns modelos apresentam uma proteção
adicional contra fluidos.
Número do artigo

Tamanho

Material

Características

Embalagem

CRIE2002

Tamanho único

Polipropileno (SPP)

Proteção

100/embalagem, 300/caixa

CRIE2010

Tamanho único

Película de polietileno

Impermeáveis

100/saco, 1000/caixa

CRIE2102W

Tamanho único

Polipropileno (SPP)

Proteção

500/embalagem, 1000/caixa

Tamanho único

Película de polietileno e
polipropileno (SPP)

Impermeáveis

100/saco, 200/caixa

L

Polipropileno de camadas
múltiplas (SMS)

Resistente a fluidos

100/embalagem, 300/caixa

CRIE2020
NONE28858

Temos trabalhado com profissionais de saúde como você para criar os nossos fatos cirúrgicos com
características da sua eleição e com um desempenho do melhor. Experimente vestuário novo e limpo
todos os dias.

Desenho em forma de sino para um
ajuste perfeito

CRIE2010

CRIE2002

CRIE2102W

CRIE2020

3 bolsos práticos na camisola

NONE28858
Disponível
em 7
tamanhos

Capas para botas
As capas para botas da Medline oferecem uma cobertura reforçada e uma maior proteção contra fluidos.
Este produto cobre o sapato e a perna até ao joelho e têm um prático design de tamanho único com sola
texturada no fundo. Têm também uma tira de velcro ou elásticos à volta do tornozelo para mantê-las no
sítio e garantir uma proteção adequada.
Número do artigo

Tamanho

Características

Embalagem

NONE27143XL

Tamanho único

Resistente a fluidos

50/embalagem, 150/caixa

NONE27144

Tamanho único

Impermeáveis

50/embalagem, 150/caixa

NONE27348PXL

Tamanho único

Respirável e impermeável

50/embalagem, 150/caixa

NONE27143XL

NONE27144

NONE27348PXL

• Respirável, resistente a fluidos
material acima do tornozelo
• Elevada proteção contra fluidos
no fundo
• Costuras seladas no pé

• Material de polietileno-polipropileno
com revestimento impermeável
• Elevada proteção contra fluidos no
fundo
• Tira de velcro para um encaixe ajustável

• Feitas de material Prevention
Plus azul
• Fecho de velcro
• Tira de espuma

Atilhos ajustáveis na cintura

Camisola e calças embaladas à parte

Materiais cuidadosamente selecionados
Os fatos cirúrgicos descartáveis da Medline oferecem um elevado nível de conforto graças ao seu
material ultra-macio e respirável SMS com as seguintes características:

Látex
Elevada
opacidade
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Decote em V

Baixo desprendimento
de fios

Anti-estático

Sem látex
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Fatos cirúrgicos gama Soft

Fatos cirúrgicos gama Ultimate

Vestuário essencial para enfrentar os desafios
diários

A nossa gama de topo ultra-suave para atividades exigentes

• Fabricada a partir de material de SMS de 35 g/m2
com uma ótima opacidade e suavidade
• Disponíveis em 7 tamanhos do XS ao 3XL
• Disponível em azul e verde com camisola e
calças embaladas à parte ou em conjuntos

Os Fatos Cirúrgicos Ultimate da Medline oferecem conforto, respirabilidade e proteção adicionais que
você e os seus pacientes merecem.
• Fabricada a partir de material de SMS de 45 g/m2 com uma excelente opacidade e suavidade
• Disponíveis em 7 tamanhos do XS ao 3XL
• Disponível em azul e verde com camisola e calças embaladas à parte

As principais 3
razões para escolher
a Medline

Gama de Fatos Cirúrgicos Advanced
A escolha que você merece
• Fabricado a partir de material de SMS de 42 g/m com uma boa opacidade e ótima suavidade
• Disponíveis em 7 tamanhos do XS ao 3XL
• Disponível em azul, verde e roxo com camisola e calças embaladas à parte ou em conjuntos
2

1

2

3
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Como líder mundial em
vestuário reutilizável e
descartável, a Medline
garante um fornecimento
estável e uma qualidade
do produto consistente.
A Medline ajuda-o a
aumentar a segurança
dos pacientes através da
produção de vestuário
feito de material com baixa
libertação de partículas.
A Medline oferece vestuário
duradouro e confortável,
concebido em parceria com
profissionais de saúde.

Bolso
adicional
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Casacos térmicos

Gamas de fatos cirúrgicos descartáveis embalados em conjuntos
Gama Soft
(azul)

Gama Soft
(verde)

Gama Advanced
(azul)

Gama Advanced
(verde)

Gama Advanced
(roxo)

Embalagem

P35PBXS

P35PGXS

P42PBXS

P42PGXS

P42PPXS

1/saco, 25/caixa

S

P35PBS

P35PGS

P42PBS

P42PGS

P42PPS

1/saco, 25/caixa

M

P35PBM

P35PGM

P42PBM

P42PGM

P42PPM

1/saco, 25/caixa

L

P35PBL

P35PGL

P42PBL

P42PGL

P42PPL

1/saco, 25/caixa

XL

P35PBXL

P35PGXL

P42PBXL

P42PGXL

P42PPXL

1/saco, 25/caixa

2XL

P35PB2XL

P35PG2XL

P42PB2XL

P42PG2XL

P42PP2XL

1/saco, 25/caixa

3XL

P35PB3XL

P35PG3XL

P42PB3XL

P42PG3XL

P42PP3XL

1/saco, 25/caixa

Tamanho
XS

1

Reduzir custos
Nos meses de inverno, poderá assistir ao
aumento da utilização de batas cirúrgicas
estéreis porque os profissionais as usam
para se aquecerem mais. Com a oferta de
Casacos Térmicos, pode ajudar a reduzir
custos, ajudando simultaneamente os
seus colaboradores a cumprirem os
protocolos de higiene.

2

Mantenha os seus profissionais quentes e
confortáveis
A gama de Casacos Térmicos da Medline de
utilização única foi criada com materiais que
garantem um elevado nível de conforto, ao passo
que mantêm os seus profissionais quentes. Mais
ainda, contemplam um design intuitivo com
colarinho macio em malha, punhos de malha ou
punhos elásticos e bolsos práticos.

Gamas de fatos cirúrgicos embalados à parte
Gama Soft
(azul)

Gama Advanced
(azul)

Gama Advanced
(verde)

Gama Ultimate
(azul)

Gama Ultimate
(verde)

Calças

Calças

Calças

Calças

Calças

PXS9110P

P42PBXS-P

P42PGXS-P

P45PBXS-P

P45PGXS-P

1/saco, 50/caixa

S

PS9110P

P42PBS-P

P42PGS-P

P45PBS-P

P45PGS-P

1/saco, 50/caixa

M

PM9110P

P42PBM-P

P42PGM-P

P45PBM-P

P45PGM-P

1/saco, 50/caixa

L

PL9110P

P42PBL-P

P42PGL-P

P45PBL-P

P45PGL-P

1/saco, 50/caixa

XL

PXL9110P

P42PBXL-P

P42PGXL-P

P45PBXL-P

P45PGXL-P

1/saco, 50/caixa

2XL

P2XL9110P

P42PB2XL-P

P42PG2XL-P

P45PB2XL-P

P45PG2XL-P

1/saco, 50/caixa

3XL

-

P42PB3XL-P

P42PG3XL-P

P45PB3XL-P

P45PG3XL-P

1/saco, 50/caixa

Camisola

Camisola

Camisola

Camisola

Camisola

PXS9110S

P42PBXS-S

P42PGXS-S

P45PBXS-S

P45PGXS-S

1/saco, 50/caixa

S

PS9110S

P42PBS-S

P42PGS-S

P45PBS-S

P45PGS-S

1/saco, 50/caixa

M

PM9110S

P42PBM-S

P42PGM-S

P45PBM-S

P45PGM-S

1/saco, 50/caixa

L

PL9110S

P42PBL-S

P42PGL-S

P45PBL-S

P45PGL-S

1/saco, 50/caixa

XL

PXL9110S

P42PBXL-S

P42PGXL-S

P45PBXL-S

P45PGXL-S

1/saco, 50/caixa

2XL

P2XL9110S

P42PB2XL-S

P42PG2XL-S

P45PB2XL-S

P45PG2XL-S

1/saco, 50/caixa

3XL

-

P42PB3XL-S

P42PG3XL-S

P45PB3XL-S

P45PG3XL-S

1/saco, 50/caixa

Tamanho

XS

XS

Embalagem

Gama de casacos de
manga comprida Soft

Gama Essential manga
de três quartos

Gama de casacos de
manga comprida Essential

Gama Essential manga
curta

Casacos Térmicos Descartáveis
Gama de casacos de manga comprida Essential

Gama Essential manga de três quartos

Gama Essential manga curta sem punhos

Número do
artigo

Número do
artigo

Número do
artigo

Descrição

Embalagem

NONERP600S

Azul, S

10/saco, 30/caixa

NONERP600M

Azul, M

NONERP600L
NONERP600XL

Descrição

Embalagem

NONERP800S

Azul, S

10/saco, 30/caixa

10/saco, 30/caixa

NONERP800M

Azul, M

10/saco, 30/caixa

Azul, L

10/saco, 30/caixa

NONERP800L

Azul, L

Azul, XL

10/saco, 30/caixa

NONERP800XL

Azul, XL

Descrição

Embalagem

NONERP700M

Azul, M

10/saco, 30/caixa

10/saco, 30/caixa

NONERP700L

Azul, L

10/saco, 30/caixa

10/saco, 30/caixa

NONERP700XL

Azul, XL

10/saco, 30/caixa

Gama de casacos de manga comprida Soft
NONERP610S

Elástico à
cintura, azul, S

10/saco, 50/caixa

NONERP610M

Elástico à
cintura, azul, M

10/saco, 50/caixa

NONERP610L

Elástico à
cintura, azul, L

10/saco, 50/caixa

Elástico à
cintura, azul, XL

10/saco, 50/caixa

NONERP610XL
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Acessórios para a cabeça3
Cobrir a sua cabeça e o cabelo ajuda a reduzir o risco de partículas estranhas entrarem nas feridas cirúrgicas
e protege os pacientes de eventuais contaminações na sala de operações ou UCIs. Os produtos para cabeça
descartáveis da Medline oferecem um alto nível de conforto e estão disponíveis em vários formatos,
tamanhos e designs, com o fim de satisfazerem as necessidades estéticas e de proteção do hospital.
A nossa vasta gama de produtos, incluindo toucas e capuzes cirúrgicos, e adequada a várias operações e
estilos de cabelo. Para lhe dar mais escolhas e respeitar o seu orçamento, os acessórios para a cabeça da
Medline estão disponíveis em materiais cluster keyback, viscose e polipropileno que passaram os requisitos
de biocompatibilidade, têm um baixo desprendimento de fios e não contêm látex.

Touca cirúrgica

Touca cirúrgica

FS61750A

FS61850A

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica com atilhos,
p/ cabelos compridos, azul

Touca cirúrgica com atilhos,
p/ cabelos curtos, azul

Touca cirúrgica

Linha Conforto

FS61950

A Linha Conforto é a gama de acessórios para a cabeça preferida da Medline para a sala de operações.
Fabricada em tecido cluster keyback macio e respirável, esta linha oferece um elevado nível de conforto e
proteção. Os produtos da Linha Conforto estão disponíveis em azul e verde e em vários designs. A Medline
está comprometida em adquirir produtos de fábricas em todo o mundo que sejam ética e socialmente
responsáveis. É por isso que a nossa gama Conforto é feita numa instalação com certificação WRAP.
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100/embalagem, 600/caixa
Touca cirúrgica, elástico
traseiro, frente lisa, azul

Linha Colorida

Capuz cirúrgico

Capuz cirúrgico

FS61100

FS61150A

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 600/caixa

Capuz cirúrgico, verde

Capuz cirúrgico, azul

Capuz cirúrgico

Touca

Capuz sobre os ombros

Capuz cirúrgico

FS61250

FS61300

FS60000

FS60100G

50/embalagem, 300/caixa

100/embalagem, 600/caixa

50/embalagem, 300/caixa

100/embalagem, 600/caixa

Capuz cirúrgico com fita de
suor, azul

Touca com elástico livre de
látex, verde, tamanho 53 cm

Capuz sobre os ombros c/
atilhos e faixa de suor, azul

Capuz cirúrgico, verde

Touca

Touca cirúrgica

Capuz cirúrgico

Capuz cirúrgico

FS61350

FS61450

FS60150B

FS60250B

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 600/caixa

50/embalagem, 300/caixa

Touca com elástico livre de
látex, azul, tamanho 53 cm

Touca cirúrgica, estilo
marinheiro, azul

Capuz cirúrgico, azul

Capuz cirúrgico com fita de
suor, azul

Touca cirúrgica

Touca cirúrgica

Touca cirúrgica

Touca cirúrgica

FS61500

FS61550A

FS60750B

FS60850B

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico
traseiro, frente curva, verde

Touca cirúrgica, elástico
posterior, frente curva, azul

Touca cirúrgica com atilhos,
p/ cabelos compridos, azul

Touca cirúrgica com atilhos,
p/ cabelos curtos, azul

A Linha Colorida é feita de viscose spunlace que é um material parecido com o algodão e que é macio e
respirável. A gama conta com uma variedade de cores e oferece uma boa sensação de conforto. A Medline
está comprometida em adquirir produtos de fábricas em todo o mundo que sejam ética e socialmente
responsáveis. É por isso que a nossa gama Colorida é feita numa instalação com certificação WRAP.
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Touca cirúrgica

Touca cirúrgica

Touca

Touca

FS60950B

FS60950G

FS63300

FS63350

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 600/caixa

Touca cirúrgica, elástico
traseiro, frente lisa, azul

Touca cirúrgica, elástico
traseiro, frente lisa, verde

Touca, tamanho 53 cm, verde

Touca, tamanho 53 cm, azul

Touca cirúrgica

Touca cirúrgica

Touca cirúrgica

Touca com clipe

FS60950P

FS60950PK

FS63450A

FS65450

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 1200/caixa

Touca cirúrgica, elástico
traseiro, frente lisa, roxa

Touca cirúrgica, elástico
traseiro, frente lisa, rosa

Touca cirúrgica, estilo
marinheiro, azul

Touca com clipe, tamanho
único, azul

Touca cirúrgica

Touca cirúrgica

Touca com clipe

Touca

FS60950W

FS60950Y

FS65460

CRIE1000

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 1200/caixa

100/embalagem, 500/caixa

Touca cirúrgica, elástico
traseiro, frente lisa, branca

Touca cirúrgica, elástico
traseiro, frente lisa, amarela

Touca com clipe, tamanho
único, branca

Touca, tamanho 53 cm, verde

Touca

Touca

CRIE1002

CRIE1003

100/embalagem, 500/caixa

100/embalagem, 500/caixa

Touca, tamanho 53 cm, branca

Touca, tamanho 60 cm, branca

Linha Básica
Criada para satisfazer as necessidades essenciais das enfermarias a um preço conveniente, a Linha Básica
é feita de um material spunbond com uma gramagem de base de 12 g/m2 a 30 g/m2. Os acessórios para
cabeça da Linha Básica vêm em azul, verde, branco ou com padrões estampados.

Touca cirúrgica
NONE28625
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100/embalagem, 500/caixa

Touca cirúrgica

Touca cirúrgica c/ atilhos,
parte superior em SMS,
material absorvente reforçado
com gaze nas laterais,
tamanho único, azul claro

FS67050

Capuz cirúrgico

Capuz cirúrgico

FS63100A

FS63150A

100/embalagem, 600/caixa

100/embalagem, 600/caixa

Capuz cirúrgico, verde

Capuz cirúrgico leve, azul

100/embalagem, 600/caixa
Touca spunlace, tamanho
único, azul

Touca
CRIE1004
100/embalagem, 500/caixa
Touca, tamanho 60 cm, azul
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Escolha o seu acessório para a cabeça
Toucas cirúrgicas sem
atilhos ou elástico

Capuzes cirúrgicos
As toucas cirúrgicas tipo capacete
com atilhos na zona do pescoço
e tamanho único proporcionam a
cobertura mais completa de todos
os produtos da nossa gama de
acessórios para cabeça para poder
realizar cirurgias sem preocupações.
Alguns produtos contam com uma
fita de transpiração absorvente
para maior conforto do pessoal,
especialmente em operações
prolongadas.

Toucas cirúrgicas c/
atilhos para cabelos
compridos e curtos
Com atilhos na parte de trás do
pescoço, estas toucas cirúrgicas
ajustáveis foram criadas para
pessoas com cabelos curtos ou
compridos para cobrir o cabelo em
segurança.
Esta touca cirúrgica é ideal para ser
usada na sala de operações ou em
cirurgias de ambulatório.

Número do
artigo

Descrição

Embalagem

FS61100

Cluster keyback, verde

100/embalagem, 600/caixa

FS61150A

Cluster keyback, azul

100/embalagem, 600/caixa

FS61250

Cluster keyback, c/
faixa de suor, azul

50/embalagem, 300/caixa

FS60100G

Viscose, verde

100/embalagem, 600/caixa

FS60150B

Viscose, azul

100/embalagem, 600/caixa

FS60250B

Viscose, c/ faixa de suor, azul

50/embalagem, 300/caixa

FS63100A

Polipropileno spunbond
30 g/m2, verde

100/embalagem, 600/caixa

FS63150A

Polipropileno spunbond
30 g/m2, azul

100/embalagem, 600/caixa

Descrição

Embalagem

FS61750A

Cluster keyback, azul

100/embalagem, 600/caixa

FS60750B

Viscose, azul

100/embalagem, 600/caixa

Número do
artigo
Para cabelos compridos

Para cabelos curtos
FS61850A

Cluster keyback, azul

100/embalagem, 600/caixa

FS60850B

Viscose, azul

100/embalagem, 600/caixa

NONE28625

SMS e material reforçado
com gaze, azul

100/embalagem, 500/caixa

Com um formato grande e elástico
posterior, estas toucas cirúrgicas
de tamanho único dão um ajuste
confortável e seguro, cumprindo os
requisitos dos dias mais ativos.
Este design de touca é muito
adequado para cabelos compridos
ou períodos de utilização
prolongados na sala de operações,
UCI ou laboratórios.
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Descrição

Embalagem

FS61500

Cluster keyback, verde

100/embalagem, 600/caixa

FS61550A

Cluster keyback, azul

100/embalagem, 600/caixa

FS61950

Cluster keyback, azul

100/embalagem, 600/caixa

FS60950B

Viscose, azul

100/embalagem, 600/caixa

FS60950G

Viscose, verde

100/embalagem, 600/caixa

FS60950P

Viscose, roxo

100/embalagem, 600/caixa

FS60950PK

Viscose, rosa

100/embalagem, 600/caixa

FS60950W

Viscose, branco

100/embalagem, 600/caixa

FS60950Y

Viscose, amarelo

100/embalagem, 600/caixa

Número
do artigo
FS61450

Descrição

Embalagem

Cluster keyback, azul

100/embalagem, 600/caixa

Polipropileno não-tecido
30 g/m2, azul

100/embalagem, 600/caixa

FS67050

Spunlace 35 g/m2, azul

100/embalagem, 600/caixa

Número
do artigo

Descrição

Embalagem

FS61300

Cluster keyback, 53 cm, verde

100/embalagem, 600/caixa

FS61350

Cluster keyback, 53 cm, azul

100/embalagem, 600/caixa

FS63450A

São adequadas para enfermeiros
e visitantes da sala de operações
e pessoal das enfermarias com
cabelos curtos. Além disso, a
extremidade do gorro (FS67050)
pode ser ajustada para funcionar
como fita de transpiração para um
conforto adicional.

Toucas
Esta touca leve e espaçosa com um
formato redondo tem um elástico
a toda a volta, garantindo que todo
o cabelo está bem preso e que a
touca assenta confortavelmente.
As toucas Bouffant são indicadas
para cabelos compridos e curtos, e
oferecem conforto e respirabilidade
para o pessoal em zonas menos
sensíveis do hospital.

Toucas cirúrgicas com
elástico traseiro
Número do
artigo

Estas toucas cirúrgicas não têm
elásticos nem atilhos, o que as
torna confortável durante longos
períodos de utilização graças à
ausência de zonas de pressão.
As toucas foram criadas para
se ajustarem bem à volta da
cabeça, devido à elasticidade e à
flexibilidade natural do material.

Com um design muito semelhante
ao da touca Bouffant, a touca com
clipe muito compacta é o acessório
para cabeça perfeito para pacientes
e visitantes em zonas menos
sensíveis do hospital.

FS63300

SPP 20 g/m , 53 cm, verde

100/embalagem, 600/caixa

FS63350

SPP 20 g/m2, 53 cm, azul

100/embalagem, 600/caixa

CRIE1000

SPP 12 g/m , 53 cm, verde

100/embalagem, 500/caixa

CRIE1002

SPP 12 g/m2, 53 cm, branco

100/embalagem, 500/caixa

CRIE1003

SPP 12 g/m2, 60 cm, branco

100/embalagem, 500/caixa

CRIE1004

SPP 12 g/m , 60 cm, azul

100/embalagem, 500/caixa

FS65450

SPP 14 g/m2, tamanho único,
azul

100/embalagem, 1200/caixa

FS65460

SPP 14 g/m2, tamanho único,
branco

100/embalagem, 1200/caixa

2

2

2

SPP = polipropileno não-tecido
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Batas de paciente

Kits para pacientes4

Melhorar o atendimento ao paciente é uma prioridade para todos os profissionais de saúde. A
maioria dos hospitais e dos profissionais de saúde destacam ainda mais esta prioridade, tendo
por objetivo alcançar um elevado nível de cuidados e satisfação centrados no paciente.

A nossa experiência em design e fabrico de vestuário médico
permite-nos oferecer novas soluções para as cirurgias de
ambulatório. Tendo a eficiência em mente, a Medline criou
uma variedade de soluções de kits para pacientes e para
visitantes, para satisfazer as suas necessidades e orçamento.

Na Medline, cremos que a qualidade do produto contribui para a qualidade dos cuidados
prestados aos pacientes durante a sua hospitalização. Por isso, as nossas batas de pacientes
fornecem aos seus pacientes opacidade, conforto e privacidade durante a hospitalização, pois
são fabricadas a partir de um material SMS macio e não-tecido.

Número do artigo

Tamanho

Descrição

Embalagem

NONE27046
NONE27046XL

L
XL

Bata de paciente sem mangas, azul

50/caixa

NONE27046SL
NONE27046SLXL

L
XL

Bata de paciente de manga curta, azul

50/caixa

NONE27SLK

Adequada para
crianças (dos 4
aos 9 anos)

Bata de paciente de manga curta para
crianças, azul

100/caixa

CRIE4060K

L

Bata tipo quimono de manga comprida, atilhos
na cintura, azul

60/caixa

L
XXL

Bata de paciente com abertura frontal e manga
curta, atilhos na cintura, azul

100/caixa

NONE27100
NONE27100XXL

NONE27046

Tamanho

Descrição

Embalagem

L

Quimono, azul
Bata de paciente de manga curta, azul
Roupa interior, azul escuro
Touca, azul
Meias, vermelhas

40/caixa

KIT1035
KIT1035XXL

L
XXL

Quimono, roxo
Bata de paciente de manga curta, roxa
Roupa interior, azul escuro
Touca, azul
Meias, vermelhas

40/caixa

KIT3020
KIT3020XXL

L
XXL

Bata de paciente com manga curta, azul
Roupa interior, azul escuro
Touca, branca
Capas para sapatos, branco

50/caixa

NONE27KITK

Adequada
para crianças
(dos 4 aos 9
anos)

Bata de paciente com manga curta para crianças, azul
Roupa interior, azul escuro
Touca, branca
Capas para sapatos, branco

50/caixa

NONE35LKIT
NONE352XLKIT

L
XXL

Bata de paciente com manga curta, azul
Calças de fato cirúrgico, azul
Touca, branca
Capas para sapatos, sola texturada, branco e azul

50/caixa

CRIE4000BKIT

L

Bata de proteção com punhos elásticos, azul
Máscara Facial Tipo II com elásticos na orelha, azul
Touca, branco
Capas para sapatos, branco

50/caixa

L

Quimono, azul
Bata de paciente com manga curta, azul
Calças de fato cirúrgico, azul
Roupa interior, azul escuro
Capas para sapatos, sola texturada, branco e azul
Meias, vermelho

25/caixa

L
XXL

Bata de paciente com manga curta, abertura frontal, azul
Calças de fato cirúrgico, azul
Touca, azul
Capas para sapatos, sola texturada, branco e azul
Meias, vermelho

30/caixa

KIT1030

CRIE4060K

O nosso vestuário dá conforto e dignidade aos pacientes durante as cirurgias em ambulatório
ou procedimentos de diagnóstico, dado que é fabricado a partir de um material suave e opaco
de polipropileno. Descubra os componentes individuais da Medline e escolha entre calções
para colonoscopia, roupa interior ou chinelos com elástico para oferecer aos pacientes os
melhores cuidados e conforto.
Número do artigo

Tamanho

Descrição

Embalagem

NONE27UP
NONE27UPXXL

L
XXL

Roupa interior com elástico, azul escuro

200/caixa

NONECSHL
NONECSH2XL

L
XXL

Calções para colonoscopia com
abertura posterior e fechos de velcro, azul

100/caixa

Tamanho padrão
(32 cm de
comprimento)

Chinelos com elástico e sola rígida, branco

100/caixa

XL

Meias, vermelho

48/caixa

CRIE2210
MDTEFP218RXL

NONE27UP

CRIE2210

Acessórios para pacientes
Número do artigo
PBAG5060

Tamanho

Descrição

KIT1030

Embalagem

50 x 60 cm

Saco de pertences do paciente, branco

250/caixa

NWP150

106 x 150 cm

Painel não-tecido

200/caixa

TLPC5127

15 x 27 cm

Bolsa de telemetria para monitorização
de dispositivos, azul

200/caixa
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KIT1050E

KIT1440E
KIT14402XE

A Medline oferece acessórios práticos para facilitar o fluxo e a estadia dos
pacientes na zona de cuidados ambulatórios.

Cadeia de
fornecimento
simplificada

Na qualidade de fabricante e distribuidor de dispositivos médicos líder
no mundo, entendemos a sua preocupação e as necessidades dos seus
pacientes. Aplicamos os mais elevados padrões de qualidade aos nossos
produtos em todas as etapas do processo de fabrico e montagem.

Número do artigo

NONE27046SL

Vestuário para os pacientes

Dignidade
pacientes

Os kits contêm vestuário de utilização única para os pacientes
que podem usar durante o procedimento de diagnóstico ou no dia da
cirurgia. Todos os componentes são embalados de forma prática num
único saco que pode ser dado ao paciente no momento da sua chegada.
Devido à sua embalagem, a organização do armazenamento e da reposição
de stock são fáceis de realizar, pois só precisa de encomendar um artigo em
vez de quatro ou cinco componentes individuais.

A Medline coloca à disposição uma grande variedade de modelos para satisfazer as
necessidades do seu departamento. Faça a sua escolha a partir de uma seleção de batas de
paciente com aberturas frontais, aberturas nas costas ou fechos de velcro nas mangas.

Eficácia
hospitalar

Dignidade
do paciente

PBAG5060
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A Medline também
oferece uma vasta
gama de máscaras
cirúrgicas e
respiratórias.

Máscaras cirúrgicas e respiradores
Para profissionais de saúde e pacientes

Consulte a nossa
brochura de máscaras
faciais para obter mais
pormenores.

Máscaras
à sua
disposição

Para mais informações, entre em contacto com o seu gestor
de conta da Medline ou consulte www.medline.eu/pt.

FOLLOW US

Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

O calçado é um dispositivo médico de classe I de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.
Os fatos cirúrgicos descartáveis são dispositivos médicos de classe I de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.
O calçado é um dispositivo médico de classe I de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.
4)
Os kits para pacientes são conjuntos para intervenções na aceção do artigo 22.º do Regulamento (UE) 2017/745.
O produtor do conjunto para intervenções é a Medline International France 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, França.
1)

2)
3)

Estes produtos indicados destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde.
Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.
© 2022 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML179_PT 02/2022

