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Conforto do paciente, confiança na equipa e prevenção de infeções
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COMPONENTES INDIVIDUAIS para implementar 
protocolos passo-a-passo

MDS096202EU Esponja embalada 
individualmente

500 unidades/caixa
(500 esponjas/caixa)

MDS096206EU Esponjas embaladas em conjuntos 
de 20 unidades

50 unidades/caixa
(1000 esponjas/caixa)

Esponja oral DENTIPS® não tratada
As esponjas são usadas para remover a acumulação de muco na boca do doente.
Podem ser utilizadas na limpeza oral em combinação com um elixir, hidratante oral 
ou com outras soluções.

Esponja oral DENTIPS® com dentífrico
As esponjas com dentífrico, estimulam o tecido oral, removendo os detritos e a 
acumulação de muco na boca do doente. A esponja pode ser usada sozinha ou em 
combinação com a pasta de dentes ou hidratante oral. Para ativar a pasta de dentes, 
utilize saliva do doente ou um pouco de água.

  MDS096525EU Esponja embalada 
individualmente

100 unidades/caixa
(100 esponjas/caixa)

ESPONJA COM SUCÇÃO e dentífrico
Conectar a um tubo de aspiração e controlar a aspiração na cavidade oral. Inclui uma 
esponja com dentífrico e é utilizada na limpeza oral quando não é necessária uma 
escova de dentes. A função de sucção ajuda a remover as secreções e a cabeça em 
ângulo ajuda a alcançar a parte posterior da boca para uma limpeza mais profunda.

  MDS096575EU Escova de dentes embalada  
individualmente

100 unidades/caixa
(100 escovas de  
dentes/caixa)

ESCOVA DE DENTES COM SUCÇÃO
Esta escova de dentes pode ser ligada a uma linha de sucção normal e controlada 
através da válvula de polegar. 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.

GA
M

A 
DE

 C
O

M
PO

N
EN

TE
S

GAM
A DO KIT

MDS096502EU Esponja embalada 
individualmente

500 unidades/caixa
(500 esponjas/caixa)

MDS096504EU Esponjas embaladas em conjuntos 
de 10 unidades

100 unidades/caixa
(1000 esponjas/caixa)

  MDS096803E Hidratante Oral 100 uni/caixa

  

HIDRATANTE ORAL
O Hidratante Oral da Medline aplicado com a DenTips nos lábios e tecido oral do 
doente protege-os contra a secura.

KITS DE HIGIENE ORAL INDIVIDUAIS práticos e 
capazes de melhorar os processos

  MDS096013MEU Kit de Higiene Oral VAPrevent standard
100 unidades/caixa 
100 kits/caixa

KIT INDIVIDUAL DE HIGIENE ORAL standard
O kit contém:
- 2 esponjas orais verdes DenTips com dentífrico
- 1 saqueta de elixir Medline (15 ml)
- 1 saqueta de hidratante oral Medline (3 g).

  MDS09651300EU Kit VAPrevent com esponjas com  
aspiração

100 unidades/caixa 
100 kits/caixa

  MDS096513MEU Kit VAPrevent com esponjas com sucção  
e solução

100 unidades/caixa 
100 kits/caixa

KIT INDIVIDUAL DE HIGIENE ORAL com esponjas com aspiração
O kit contém:
- 2 esponjas com sucção com dentífrico
- 1 esponja oral DenTips. 

Também disponível com elixir e hidratante oral

KIT INDIVIDUAL DE HIGIENE ORAL com escova com aspiração
O kit contém:
- 1 escova
- 1 esponja

Também disponível com elixir e hidratante oral

Ingredientes do Elixir Medline: água, glicerina, poloxâmero 407, aromatizante, betaína, 
sorbato de potássio, hidroxietil celulose, sucralose, ácido cítrico
Ingredientes do Hidratante Oral Medline: água, glicerina, carbómero, hidróxido de sódio, 
aromatizante, sucralose, ácido sórbico, hidroxietil celulose, EDTA dissódico

O kit contém todos os 
artigos de que precisa.

A cavidade é ideal 
para colocar a solução 

para a higiene oral.

  MDS09657200EU Kit VAPrevent sem solução com escova de 
dentes com sucção

100 unidades/caixa 
100 kits/caixa

  MDS096572MEU Kit VAPrevent com escova de dentes com 
sucção

100 unidades/caixa 
100 kits/caixa

  MDS096082 Escova de dentes para adulto 72 uni/caixa

ESCOVA DE DENTES PARA ADULTO
A escova de dentes para adulto com cerdas de nylon excecionalmente macias é suave 
para os dentes e gengivas e proporciona uma limpeza oral eficaz.

ACESSÓRIOS

  VAPCONNECT Conector de tubo de sucção 25 unidades/caixa
(1000 unidades/caixa)

CONECTOR DE TUBO DE SUCÇÃO FLEXÍVEL
O conector de tubo flexível com duas extremidades é utilizado para 
conectar o tubo de aspiração à extremidade da esponja ou escova.
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Este produto é um dispositivo médico não esterilizado de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde.
Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo. **
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Os produtos enumerados anteriormente destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde.
Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.*
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Todos os produtos VAPrevent são certificados pela BSI e são fabricados pela Medline Industries, Inc.
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.
© 2019 Medline e DenTips são marcas comerciais registadas da Medline Industries, Inc. VAPrevent é marca registada da Medline Industries, Inc. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, EUA. ML427-PT04/TH 07/2019.
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PROCEDIMENTOS DE HIGIENE ORAL 
em unidades de saúde

Conforto do doente: bem-estar geral
Um doente com dores na boca poderá não comer e desidratar-se. Uma má higiene oral 
também pode afetar o humor do doente e a interação com as outras pessoas.

Prevenção de infeções: PAV e PACS
A Pneumonia Associada à Ventilação (PAV) e a Pneumonia Associada aos Cuidados 
de Saúde (PACS) são objetivos de gestão primários para os profissionais de controlo 
de infeções e constituem um risco grave para a saúde dos doentes

Quer se trate de um hospital ou de uma casa de repouso, uma boa higiene oral 
é essencial para diminuir as infeções e dar uma sensação geral de satisfação 
ao doente.

A mortalidade atribuível à PAV continua a ser alvo de debate3, 
mas a PAV pode ser associada ao aumento do seguinte:

 » Duração da ventilação
 » Duração do internamento no hospital e na UCI
 » Custos.4

causa mais comum de infeção nosocomial no hospital2

2nd most common cause of nosocomial infection in hospital
1st most common infection occuring in patients in ICU

1.ª 

2.ª 

das infeções mais comuns que ocorrem em doentes nos cuidados intensivos1


