
Cuidados destinados aos pacientes
Soluções para apoiar os seus pacientes ao longo do dia



Número do artigo Descrição Embalagem
WM80300
WM80301 

Manápulas de banho EasyBath, com perfume
Manápulas de banho EasyBath, sem perfume 8 manápulas/pack; 24 packs/caixa

MSCE095309A Toalhas de banho EasyBath Fresh, sem perfume 8 panos/pack; 30 packs/caixa

PW840 Toalhetes ReadyFlush que podem ser deitados na sanita 48 toalhetes/pack; 12 packs/caixa

Q400 
Q800

Q4 Kit de higiene oral 24 horas com hidratante
Q8 Kit de higiene oral 24 horas com hidratante 20 kits/caixa

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

Número do artigo Descrição Embalagem
MDTEDBTRDL Meias antiderrapantes, L, azul 48 pares/caixa

MDTEDBTRDXL Meias antiderrapantes, XL, bege 48 pares/caixa

MDTEFP218R Meias antiderrapantes, tamanho único, vermelho 48 pares/caixa

MDTEDBTRD3XL Meias antiderrapantes, 3XL/bariátricas, cinza escuro 48 pares/caixa

MDTPB3C40STR Cobertor para bebé, branco com riscas azuis e rosa 72 unid./embalagem  
(6 sacos de 12 unid.)

MDT211432W Conjunto de gorro e botinhas, branco 12 conjuntos/caixa

MDTE211434FPB Gorro infantil riscas rosa/azuis (pré-dobrado) 50 unid./pack,  
5 packs/caixa

Número do artigo Descrição Embalagem
EXTRASRBE7590 Resguardo Descartável Ultrasorbs, 76 x 91 cm 60 unid./caixa

EXTRASRBE150 Resguardo Descartável Ultrasorbs Advanced+,  
210 x 80 cm, 150 kg 30 unid./caixa

ULTRASRBE6191 Resguardo Descartável Ultrasorbs Advanced,  
58,4 x 90 cm 70 unid./caixa

CGSHEETXL Lençol, Comfort Glide, XL, 107 x 198 cm 12 unid./caixa

CGSHEETRXL Lençol, Comfort Glide, reutilizável, 107 x 198 cm 12 unid./caixa

CGDRYPADXL Resguardo XL, Comfort Glide; 101,5 x 203 cm 40 unid./caixa

CGWEDGE Cunha, Comfort Glide, espuma, 30°, coberta, antiderrapante 6 pares/caixa

CGWEDGE-R Cunha, Comfort Glide, espuma, 30°, reutilizável 2 pares/caixa

MDTE823200CS Protetor de calcanhar HEEL RAISER Pro, tamanho único 4 unid./caixa

MDTE823330SW Protetor de Calcanhar HEELMEDIX, standard com cunha 1 unid./caixa

Informações de encomenda

Soluções de banho e higiene oral para pacientes

Prevenção de quedas e acessórios para bebé

Gestão da humidade e alívio da pressão

Os Kits de Higiene Oral 24 Horas, os Resguardos Ultrasorbs e os produtos Comfort Glide são dispositivos médicos classe I - não estéril  
destinados a serem utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Heelraiser Pro e Heelmedix são dispositivos médicos classe I - não estéril destinados a serem utilizados por profissionais de saúde. 
Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer neste folheto.  
© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. ML1311_PT 01/2023.
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Cuidado dos 
Pacientes na 
Medline

A Medline dedica-se a fornecer soluções que ajudam a 
reforçar a eficiência dos trabalhadores, e a melhorar 
a segurança dos pacientes e fornecer os melhores 
cuidados aos pacientes.

A Medline fornece uma variedade de soluções para 
cuidar dos pacientes. Com esta brochura, gostaríamos 
de destacar alguns dos produtos do nosso portefólio que 
podem ser usados durante todo o dia durante a estadia 
de um paciente nas suas instalações.

Para além dos produtos de alta qualidade, a nossa 
equipa experiente está pronta para trabalhar consigo e 
ser o seu parceiro na prestação de um melhor cuidado 
ao paciente.



Mantenha a temperatura 
corporal adequada dos bebés 
e melhore a experiência do 
paciente com Cobertores para 
bebé, gorros e botinhas da 
Medline.

As nossas meias 
antiderrapantes oferecem 
tração dupla e calor.

Garanta uma estadia 
agradável no hospital aos seus 
pacientes e que consigam 
pousar os pés em segurança 
com as nossas meias 
Antiderrapantes de Sola 
Dupla.

Os Kits Medline VAPrevent 24  
Horas proporcionam todos 
os componentes necessários 
para um dia completo de 
higiene oral num paciente.

O Elixir Anti-Placa Bacteriana 
contém 0,12% clorexidina 
que ajuda a remover a placa 
bacteriana e reforça a higiene 
das gengivas.



Ofereça uma experiência de banho sem 
água aos seus pacientes com as nossas 
lavas ou toalhas de banho EasyBath 
e reduza o tempo necessário para dar 
banho ao paciente.

São incluídas oito  
manápulas ou  
toalhas por pack  
a serem usadas  
em diferentes  
partes do corpo.

Mantenha a pele do seu 
paciente seca durante mais 
tempo com os Resguardos 
Descartáveis Ultrasorbs®.

A sua tecnologia de 
polímero superabsorvente 
afasta os fluidos corporais, 
mantendo a pele seca 
durante mais tempo.
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100% biodegradáveis e 
dispersíveis Os toalhetes 
ReadyFlush podem ser 
deitados na sanita com 
segurança. 

São toalhetes ideais para 
a higiene pessoal e para os 
cuidados de incontinência.

Para poderem ser 
certificados pela EDANA 
(European Disposables and 
Nonwovens Association) 
para serem deitados 
sanita abaixo, os toalhetes 
ReadyFlush tiveram de 
passar sete testes que 
avaliaram a sua capacidade 
de se desintegrarem, 
biodegradarem e 
atravessarem sistemas 
séticos e tubos de esgoto.

Reposicione o paciente com 
segurança com 35% menos 
esforço usando os lençóis 
Comfort Glide®.

Mantenha a pele dos seus 
pacientes seca com os 
Resguardos Comfort Glide®.

Role o paciente com segurança 
para a posição lateral de 30° 
com as cunhas Comfort Glide®.

As soluções de proteção 
do calcanhar da Medline 
HEELMEDIX® e HEEL RAISER® 
Pro aliviam de uma forma eficaz 
a pressão dos calcanhares. 

Evite a rotação externa e 
mantenha o pé na posição certa.


