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Referência Descrição Embalagem

28200004CEA Toalhas sala de operações; absorvente, algodão, verde - 61 x 43 cm 4/pk, 20/caixa

28700002CEA Toalhas sala de operações; absorvente, algodão, azul - 61 x 43 cm 2/pk, 40/caixa

28700004CEA Toalhas sala de operações; absorvente, algodão, azul - 61 x 43 cm 4/pk, 20/caixa

28700002XR Toalhas sala de operações; absorvente, raios X, algodão, azul - 61 x 43 cm 2/pk, 40/caixa

28700004XR Toalhas sala de operações; absorvente, raios X, algodão, azul - 61 x 43 cm 4/pk, 20/caixa

Toalhas descartáveis para sala de operações 
As toalhas descartáveis para sala de operações da Medline são fabricadas de acordo com as mais 
elevadas especificações e estão disponíveis em verde e azul. A carteira oferece toalhas detetáveis e não 
detetáveis aos raios X, para satisfazer as diferentes necessidades dos clientes. Estas toalhas são:

• Absorventes
• 100% algodão
• Pré-lavadas

Referência Descrição Embalagem

ABD1010 Compressa ABD; estéril - 10 x 10 cm 1/bolsa, 25/embalagem, 300/caixa

ABD1020 Compressa ABD; estéril - 10 x 20 cm 1/bolsa, 25/embalagem, 200/caixa

ABD1525 Compressa ABD; estéril - 15 x 25 cm 1/bolsa, 15/embalagem, 180/caixa

ABD2020 Compressa ABD; estéril - 20 x 20 cm 1/bolsa, 15/embalagem, 120/caixa

ABD2040 Compressa ABD; estéril - 20 x 40 cm 1/bolsa, 10/embalagem, 80/caixa

Compressas ABD estéreis
As compressas ABD absorventes da Medline têm uma camada exterior macia em não tecido que conduz 
rapidamente os fluidos para um núcleo de celulose. Esta camada espessa de celulose absorve e dispersa 
rapidamente os fluidos para as laterais, evitando a sua acumulação localizada. As costas hidrofóbicas 
impedem a formação de manchas e todas as extremidades são seladas para manter a humidade no 
curativo e evitar desprendimento de fibras. As vantagens e características gerais destas compressas são:

• Superabsorventes
• Camada externa em não-tecido suave
• Centro de celulose para evitar acumulação
• Costas hidrofóbicas para impedir a formação de manchas
• Bordas seladas para evitar fugas e desprendimento de fios

Aplicadores de algodão 

Os aplicadores de algodão da Medline são dispositivos usados para aplicar uma substância, por 
exemplo, medicação, na zona do ouvido, nariz e garganta ou em tratamentos de cuidados de 
feridas. Com os nossos aplicadores, poderá ter:

• Cabeças firmemente enroladas para garantir durabilidade e confiança na recolha de amostras 
• A escolha entre uma forma estéril e não estéril

Referência Descrição Embalagem

830000 Aplicador de algodão; pequeno, não-estéril 100/pk, 10/embalagem, 20/caixa

830010 Aplicador de algodão; pequeno, estéril 2/pk, 100/bolsa, 15/caixa

831510 Aplicador de algodão; grande, estéril 2/pk, 50/bolsa, 15/caixa

831578 Aplicador de algodão; grande, não estéril 50/pk, 20/caixa

Compressas cirúrgicas
As compresas cirúrgicas de qualidade da Medline oferecem a máxima absorção e vêm 
numa variedade de tamanhos. Todas as compressas são isentas de cotão e detetáveis 
em raios X para promover a segurança na sala de operações. Estas compressas são: 

• Pré-lavadas, sem cotão
• 100% algodão
• Altamente absorventes
• Detetáveis em raios X

Compressas de gaze estéreis, Branca, Pré-lavadas

Referência Descrição Embalagem
LW2P089004 Compressa de gaze; branca, 4-folhas, estéril - 8 x 90 cm 2/pk, 50/caixa
LW2P203004 Compressa de gaze; branca, 4-folhas, estéril - 20 x 30 cm 2/pk, 90/caixa
LW2P454504 Compressa de gaze; branca, 4-folhas, estéril - 45 x 45 cm 2/pk, 60/caixa
LW2P454506 Compressa de gaze; branca, 6-folhas, estéril - 45 x 45 cm 2/pk, 40/caixa
LW5P454504 Compressa de gaze; branca, 4-folhas, estéril - 45 x 45 cm 5/pk, 20/caixa
LW5P454506 Compressa de gaze; branca, 6-folhas, estéril - 45 x 45 cm 5/pk, 20/caixa

Sacos de contagem de compressas não estéreis
O sistema de contagem de compressas de gaze da Medline ajuda a promover uma sala 
de operações mais segura, ajudando a controlar todas as suas compressas, após uma 
intervenção cirúrgica. Os nossos sacos de contagem estéreis oferecem: 

• Facilidade de uso e precisão
• Auxilia e organiza o processo de contagem na sala de operações
• Suporte de avançado de contagem de compressas para segurar 4 conjuntos de sacos 

de uma só vez

Sacos de contagem de compressas estéreis
Os sacos de contagem de compressas estéreis da Medline permitem uma contagem e 
um manuseio e eliminação de compressas contaminadas seguros, eficazes e práticos. 
Minimizam o risco de inalação de patogénicos e mantêm a área cirúrgica limpa e 
organizada. Os nossos sacos de contagem estéreis caracterizam-se pelo seguinte:

• Película de polietileno transparente e moldável
• 1 tira adesiva de fixação
• 3 tamanhos
• 3 opções para o número de compartimentos

Referência Descrição Embalagem
DYNJE1000 Saco de contagem de compressas; transparente 1/bolsa, 50/embalagem, 250/caixa
DYNJE1001 Saco de contagem de compressas; azul 1/bolsa, 50/embalagem, 250/caixa
NON50511 Suporte para saco de contagem de compressas 1/embalagem, 1/caixa

Referência Descrição Embalagem
IBE5242 52 x 42 cm, 40 compartimentos 50 unidades/caixa
IBE5637 56 x 37 cm, 6 compartimentos 50 unidades/caixa
IBE5652 56 x 52 cm, 20 compartimentos 50 unidades/caixa

Compressas de gaze estéreis, Verde, Pré-lavadas

Referência Descrição Embalagem
LG2P089004 Compressa de gaze; verde, 4-folhas, estéril - 8 x 90 cm 2/pk, 50/caixa
LG2P454506 Compressa de gaze; verde, 6-folhas, estéril - 45 x 45 cm 2/pk, 40/caixa
LG5P454504 Compressa de gaze; verde, 4-folhas, estéril - 45 x 45 cm 5/pk, 20/caixa
LG5P454506 Compressa de gaze; verde, 6-folhas, estéril - 45 x 45 cm 5/pk, 20/caixa
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Ajuda a tornar a sua sala de operações segura, 
uma toalha e compressa de gaze de cada vez.

Quando as bactérias se ficam às partículas de fiapos de campos cirúrgicos, batas e toalhas, podem 
contaminar instrumentos, dispositivos, luvas ou até mesmo uma ferida cirúrgica aberta. Isso pode resultar 
em infeções e outras complicações que levam a maus resultados. Para ajudar a evitar que isso ocorra, a 
Medline oferece um portfólio com toalhas de sala de operações e compressas de gaze de alta qualidade. 

Pode sempre contar com a Medline para fornecer produtos da mais alta qualidade, com o melhor valor, onde 
e quando precisar deles.  

Inovação
O legado de qualidade e inovação da Medline remonta a 1910. Desde a introdução de batas coloridas para 
cirurgiões na década de 1940, até às nossas novas toalhas para sala de operações, a Medline está na 
vanguarda do reforço da segurança para pacientes e profissionais médicos.

Qualidade
Como fabricante, temos total controlo sobre todo o processo de produção, incluindo matérias-primas
e métodos de produção. Temos mais de 550 inspetores de qualidade em todo o mundo, que garantem que 
mantemos as mais rigorosas normas de produção e de qualidade, que cumprem ou excedem os diferentes 
regulamentos locais.

Valor
A Medline entrega diretamente aos 
utilizadores finais, o que elimina o 
intermediário, fornecendo-lhe os 
melhores preços e o mais elevado valor.

Seleção
A Medline oferece uma variedade de 
toalhas para salas de operação e de 
compressas de gaze para suprir as 
necessidades dos diferentes clientes.

A Toalha para Sala de Operações é um dispositivo médico de classe IIa estéril. 

A Compressa Estéril ABD é um dispositivo médico de classe I estéril.

O Aplicador de Algodão é um dispositivo médico de classe I. 1639 SGS Belgium NV
Applimed SA., 
Zone Industrielle, route de Pra de Plan 1, 
CH-1618 Châtel-St-Denis, Switzerland

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

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) 
Eiffestraße 80  
20537 Hamburg, Germany

A Compressa de gaze é um dispositivo médico de classe IIa estéril. 

Os produtos indicados destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.
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Para obter mais informações sobre os nossos produtos, entre em 
contacto com o seu Medline ou consulte: www.medline.eu/pt

Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito 
1700-062 Lisboa
Portugal 
Linha Azul: +351 808 291 921
Fax: +351 808 291 922
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

https://www.linkedin.com/company/medline-europe/
https://www.facebook.com/medlineeurope/

