
Vestuário para pacientes
Oferecemos os melhores cuidados aos pacientes e a melhor eficácia na sala  
de operações

Vestuário 
eficaz para

 os seus
 pacientes
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Batas de paciente

Acessórios de vestuário para pacientes

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.

Na Medline, cremos que a qualidade do produto contribui para a qualidade dos cuidados 
prestados aos pacientes durante a sua hospitalização.

As nossas batas de paciente são fabricadas a partir de material SMS macio, tecido-não-tecido, 
proporcionando opacidade, conforto e privacidade durante a hospitalização.

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 com 
aberturas frontais, aberturas nas costas ou fechos de velcro nas mangas.

A nossa experiência em design e fabrico de vestuário médico  
permite-nos oferecer novas soluções para as cirurgias diárias.  
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.

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 numa  
única embalagem que pode ser entregue 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 uma  
referência em vez de quatro ou cinco componentes individuais.

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.

Kits para pacientes Dignidade 
do paciente

Cadeia de 
fornecimento 
simplificada

Eficiência 
hospitalar

Kits para 
pacientes

Referência Tamanho Descrição Qtd/Cx
NONE27046 
NONE27046XL

L 
XL Bata de paciente sem mangas, azul 50

NONE27046SL L Bata de paciente de manga curta, azul 50

NONE27246SLV L Camisa de paciente com velcro nas 
mangas para remoção, azul 50

NONE27SLK
Adequada para 

crianças  
(de 4 a 9 anos)

Bata de paciente de manga curta para 
crianças, azul 100

CRIE4060K L Bata tipo quimono de manga comprida, 
atilhos na cintura, azul 60

NONE27036 Tamanho 
Standard

Capa de paciente com fita adesiva no 
pescoço, azul escuro 100

NONE27100 L Bata de paciente com abertura frontal e 
manga curta, atilhos na cintura, azul 100

NONE27046

NONE27046SL

CRIE4060K

Referência Tamanho Descrição Qtd/Cx
NONE27UP 
NONE27UPXXL

L 
XXL

Roupa interior com elástico, azul 
escuro 200

NONECSHL 
NONECSH2XL

L 
XXL

Calções para colonoscopia com 
abertura posterior e fechos de 

velcro, azul
100

CRIE2210
Tamanho padrão 

(32 cm de 
comprimento)

Chinelos com elástico e sola rígida, 
branco 100

MDTEFP218RXL XL Meias, vermelho 48

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 oferecendo os melhores cuidados e 
conforto.

NONE27UP

CRIE2210

KIT1030

Referência Tamanho Descrição Qtd/Cx

KIT1030 L

Quimono, azul 
Bata para paciente de manga curta, azul 

Cuecas, azul escuro 
Touca, azul 

Meias antiderrapantes, vermelho

40

KIT1035 
KIT1035XXL

L  
XXL

Quimono, roxo 
Bata para paciente de manga curta, roxo 

Cueca, azul escuro 
Touca, azul 

Meias antiderrapantes, vermelho

40

KIT1040 
KIT1040XXL

L  
XXL

Bata para paciente de manga curta,  
abertura frontal, azul 

Calças de fato cirúrgico, azul 
Touca, azul 

Meias antiderrapantes, vermelho

40

KIT3020 
KIT3020XXL

L 
XXL

Bata para paciente de manga curta, azul 
Cueca, azul escuro 

Touca, branco 
Cobertura de sapatos, branco

50

KIT2020 
KIT2020XXL

L 
XXL

Bata para paciente de manga curta, azul 
Touca, branco 

Cueca, azul escuro 
Chinelos, con elástico e sola rígida, branco

40

NONE27KITK
Adequada para 

crianças  
(de 4 a 9 anos)

Bata para paciente de manga curta para  
crianças, azul 

Cueca, azul escuro 
Touca, branco 

Cobertura de sapatos, branco

50

NONE35LKIT 
NONE352XLKIT

L 
XXL

Bata para paciente de manga curta, azul 
Calças de fato cirúrgico, azul 

Touca, branco 
Cobertura de sapatos, antiderrapantes,  

branco e azul

50

CRIE4000BKIT L
Bata de proteção com punhos elásticos, azul 

Máscara facial tipo II com elásticos 
Touca, branco 

Cobertura de sapatos, branco
50 KIT1030
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Medline oferece um catálogo completo de 
batas de isolamento, fatos de bloco, toucas 
e gorros cirúrgicos e cobertura de calçado.  
Para mais informações, consulte os nossos catálogos de 
vestuário de proteção.

Os kits de paciente estão de acordo com o artigo 22 da Regulamentação da UE 2017/745.  
Os produtos indicados destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consultar  
as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Produtor de packs de procedimentos
Medline International France SAS 
5, rue Charles Lindbergh, 
44110 Châteaubriant, France

Nos soga no 
Facebook e 

Linkedin

FOLLOW US 

Vestuário de proteção
Para enfermagem e investigação

REDUZA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA  
E PROTEJA A SUA EQUIPA.

Segurança,
 variedade e 

conforto

Fatos de bloco descartáveis e 
batas para laboratório

Vestuário de proteção Fatos de bloco descartáveis  
e batas para laboratório

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

Para obter mais informações sobre os nossos produtos, entre em  
contacto com o seu gestor de conta ou consulte: pt.medline.eu 


