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Conforto do paciente, cumprimento dos requisitos pelo pessoal e prevenção
de infeções
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higiene oral



Página 2

Zaragatoas Orais DenTips®*
As DenTips Azuis são usadas para remover a acumulação de muco na boca do paciente. As 
DenTips Verdes, com esponja tratada com dentífrico, permitem limpar melhor os tecidos 
orais. Para ativar o dentífrico, utilize a saliva do paciente ou uma pequena quantidade de 
água. As zaragatoas orais Podem ser utilizadas na limpeza oral em combinação com um 
elixir, hidratante oral ou com outras soluções.

Escovas de dentes
As escovas de dentes para adultos e mini com cerdas de nylon excecionalmente macias 
são suaves para os dentes e gengivas e proporcionam uma limpeza oral eficaz.

Zaragatoa com sucção e escova de dentes*
As zaragatoas com sucção e escovas de dentes podem ser ligadas a uma linha de sucção 
normal e controladas através da válvula de polegar. Inclui uma esponja tratada com 
dentífrico e é utilizada na limpeza oral quando não é necessária uma escova de dentes. 
A escova de dentes super macia com esponja é usada no desbridamento mecânico dos 
dentes e das gengivas. A função de sucção ajuda a remover as secreções e a cabeça em 
ângulo das nossas ferramentas de sucção ajuda a alcançar a parte posterior da boca para 
uma limpeza mais profunda.

Hidratante Oral
A aplicação do Hidratante Oral da Medline com a DenTips nos lábios e tecido oral do 
paciente protege-o contra a secura.

Elixir Anti-Placa Bacteriana
O Elixir Anti-Placa Bacteriana da Medline ajuda a remover a placa bacteriana. Contém 
0,12% clorexidina e xilitol que promovem um hálito limpo, fresco e agradável. Além disso, 
a sua utilização contínua reforça a escovagem e ajuda a melhorar a higiene das gengivas. 

MDS096202EU Zaragatoa embalada individualmente 500 unid./caixa
(500 zaragatoas/caixa)

MDS096206EU Zaragatoas embrulhadas num saco 
de 20

50 unid./caixa
(1000 zaragatoas/caixa)

MDS096502EU Zaragatoa embalada individualmente 500 unid./caixa
(500 zaragatoas/caixa)

MDS096504EU Zaragatoas embrulhadas num saco 
de 10

100 unid./caixa
(1.000 zaragatoas/caixa)

MDS096082 Escova de dentes para adulto 72 unid./caixa

TB001 Mini escova de dentes 500 unid./caixa
100 unid./embalagem

MDS096525EU Zaragatoa embalada individualmente 100 unid./caixa
(100 zaragatoas/caixa)

MDS096575EU Escova de dentes embalada 
individualmente

100 unid./caixa
(100 escovas de dentes/caixa)

MDS096803E Hidratante Oral 100 unid./caixa

MDSCHG15 Elixir Anti-Placa Bacteriana Medline 70 unid./caixa

Artigos individuais a implementar
protocolos passo a passo
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Acessórios

Kit individual de higiene oral standard*
O kit contém:
- 2 zaragatoas orais verdes DenTips tratadas com dentífrico
- 1 saqueta de elixir Medline (15 ml)
- 1 saqueta de hidratante oral Medline (3 g).

Conector de tubo de sucção flexível**
O conector de tubo flexível com duas extremidades fêmea elimina a necessidade
de cortar os tubos para encaixar ferramentas de sucção.

Kit individual de higiene oral com zaragatoas com sucção*
O kit contém:
- 2 zaragatoas com sucção tratadas com dentífrico
- 1 zaragatoa oral DenTips. 

Também disponível com elixir e hidratante oral

Kit individual de higiene oral com escova de dentes com sucção*
O kit contém:
- 1 escova de dentes não tratada e com sucção
- 1 zaragatoa oral DenTips azul não tratada. 

Também disponível com elixir e hidratante oral

MDS096013MEU Kit de Higiene Oral VAPrevent
standard

100 unid./caixa
100 kits/caixa

VAPCONNECT Conector de tubo de sucção 25 unid./embalagem
(1000 unid./caixa)

O kit contém 
todos os artigos 
de que precisa.

O copo é fornecido como local ideal 
para deitar a solução prescrita 

para realizar a higiene oral.

MDS09651300EU Kit VAPrevent sem solução com
zaragatoas de sucção

100 unid./caixa
100 kits/caixa

MDS096513MEU Kit VAPrevent com zaragatoas de
sucção e solução

100 unid./caixa
100 kits/caixa

MDS09657200EU Kit VAPrevent sem solução com
escova de dentes com sucção

100 unid./caixa
100 kits/caixa

MDS096572MEU Kit VAPrevent com escova de
dentes com sucção

100 unid./caixa
100 kits/caixa

Kits de bandeja única práticos e capazes 
de melhorar os processos
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*Estes produtos são dispositivos médicos classe I não estéreis destinados ao uso por profissionais de saúde.
Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

**Este produto é um dispositivo médico não estéril de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde. 
Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Os produtos VAPrevent são todos fabricados pela Medline Industries, LP.
Estes produtos são dispositivos médicos. Antes da utilização, consultar as instruções para ficar ao corrente de avisos ou precauções.
Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura. 
© 2021 Medline e DenTips são marcas comerciais registadas da Medline Industries, LP. VAPrevent é marca registada da Medline Industries, LP. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, EUA. ML427_PT 10/2021.
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Os Kits de 24 Horas garantem os  
mais elevados níveis de conformidade.
Os Kits de 24 Horas da Medline proporcionam todos os componentes necessários 
para um dia completo de higiene oral num paciente e vêm embalados numa prática 
embalagem dispensadora. Os dois tipos de bandeja diferentes têm um código de cores 
para ajudar os profissionais de saúde a saberem rapidamente qual têm de usar e 
também permite que as outras pessoas possam verificar facilmente se foi realizada uma 
higiene correta. Mais ainda, a embalagem dispensadora tem três soluções práticas de 
armazenamento graças à tira de plástico/papel que permite pendurar o kit na parede ou 
num ventilador, ou pode ser colocada na mesinha de cabeceira.

Código Descrição Bandeja para Escova de Dentes Bandeja para Zaragatoa

Q400
Q4 Kit de higiene 
oral 24 horas com 
hidratante

2x
1 escova de dentes com sucção, 1 zaragatoa 
com sucção, 1 DenTips, 1 hidratante

4x
1 zaragatoa com sucção, 
1 DenTips, 1 hidratante

Q800
Q8 Kit de higiene 
oral 24 horas com 
hidratante

2x
1 escova de dentes com sucção, 1 zaragatoa 
com sucção, 2 DenTips, 1 hidratante

1x
1 zaragatoa com sucção, 
2 DenTips, 1 hidratante

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

