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MONITORIZAÇÃO
MONITORES DE SINAIS VITAIS
VS-900 | Monitor de Sinais Vitais
Monitor ergonómico de utilização simples e intuitiva que permite a
monitorização de até quatro dos mais fundamentais parâmetros vitais
(NIBP, SpO2, CO2 e Temp). É ainda possível leitura de código de barras e
dispõe de tecnologia silenciosa, graças ao design sem ventoinha. Solução
ideal para monitorização em ambientes de cuidados não críticos. Integra
possibilidade de funções MEWS (Modified Early Warning Score) Pontuação da Escala de Alerta Precoce e EMR (Registo Médico Eletrónico)
- Transferência dos dados para EMR

PM-60 | Oxímetro de Pulso
Oxímetro portátil leve e de pequeno porte, para monitorização pontual ou
contínua da saturação de O2 e frequência de pulso.

MONITORIZAÇÃO
MONITORES MULTIPARÂMETROS | COMPACTOS
Série uMEC
Monitor multiparâmetros de fácil utilização e alta durabilidade. Disponível
com ecrãs de 10.4” ou 12.1” permite uma medição precisa e estável de
parâmetros essenciais à decisão clínica, tais como, ECG 3/5, SPO2, NIBP,
Resp, IBP e CO2. Preciso, rápido e estável, conta com uma elevada
capacidade de registo de tendências. Monitorização de ECG (3/5),
Saturação (SPO2), Tensão Arterial (NIBP), Frequência Cardíaca (FC) e
Temperatura. Pressões Invasivas (IBP) e Capnografia (EtCO2)

Série ePM
Desenvolvida em torno da filosofia da simplicidade, a série ePM traz uma
experiência de utilização semelhante a um smartphone através de gestos,
facilitando a utilização sem colocar em causa nenhuma funcionalidade.
O acesso às mais comuns funcionalidades é feito, no máximo, em 2
etapas. ECG 3/5, SPO2, NIBP, Resp, IBP e CO2, pulso e temperatura.

MONITORIZAÇÃO
MONITORES MULTIPARÂMETROS | SEMI-MODULARES

ePM M
Suporta módulos de parâmetros plug-and-play (IBP | CO2 [Sidestream,
Mainstream e Microstream] | AGM [Módulo Gás Anestésico] | BIS | C.O.
p/ termodiluição), os quais são também compatíveis com os monitores da
Série N. Especialmente dedicado a blocos operatórios e unidades de
cuidados intermédios. Permite integrar várias Aplicações Clínicas de Apoio
(CAA), como a pontuação automatizada da Escala de Alerta Precoce
(EWS).

MONITORIZAÇÃO
MONITORES MULTIPARÂMETROS | MODULARES
BeneVision (N12 | N15 | N17)
A Série N da BeneVision dispõe de um design ergonómico e intuitivo, com
um desempenho poderoso. O ecrã widescreen com tecnologia
multitoque de última geração, aliado à tecnologia inovadora plug & play,
permite a monitorização de diversos parâmetros incluindo os mais
avançados como PiCCO, BIS, NMT, INVOS, EEG, Metabolismo/Calorimetria,
entre outros, proporcionando uma experiência de monitorização de
excelente performance.

BeneVision (N22 | N19)
Os monitores BeneVision N22 & N19 são os primeiros monitores modulares
do mundo com ecrã rotativo. Dispõem de um design ergonómico e
intuitivo com um desempenho poderoso. A Série N da BeneVision
apresenta medições de diversos parâmetros de última geração, incluindo
os mais avançados como PiCCO, BIS, NMT, INVOS, EEG,
Metabolismo/Calorimetria, entre outros, o que complementa a tecnologia
inovadora plug & play, proporcionando uma experiência de
monitorização de excelente performance. Funcionamento em ambiente
Windows.

MONITORIZAÇÃO
MÓDULOS PARAMÉTRICOS

Monitorização Modular
MPM (BeneVision N1) | AGM (Módulo Gás Anestésico) | RM (Respiração Mecânica) | NMT | BIS | INVOS
(Oximetria Regional) | EEG | CO2 (Sidestream, Mainstream e Microstream) | DUAL SPO2 | ICG | Pressão
Adicional (até 8 canais) | Temperatura Adicional (até 4 canais) | PICCO | CeVOX | BENELINK |
Metabolismo

MONITORIZAÇÃO
MONITORES MULTIPARÂMETROS | TRANSPORTE
BeneVision N1
Especificamente desenhado para permitir monitorização tanto em
ambiente hospitalar como durante o transporte, incluindo em ambulância
terrestre e aérea, o monitor BeneVision N1 manipula-se com uma mão
apenas graças ao seu design inovador, leve e pequeno, o qual permite
monitorização completa com uma interface de simples utilização e
display HD. Atua como módulo multi-parâmetros com qualquer monitor da
série N de forma direta ou em modo de parceria, adaptando-se
facilmente a ambientes críticos.

BeneView TDS
A solução de suporte TDS permite uma maior flexibilidade na utilização do
BeneView T1 ou BeneVision N1. Para além de base para suporte destes
monitores de transporte, permite ainda o encaixe das respetivas pegas de
transporte. Permite ligação a qualquer um dos monitores BeneView ou
BeneVision para monitorização simultânea nos dois ecrãs. Em alternativa,
pode ser ligada a um ecrã de maiores dimensões. Permite maior
flexibilidade e adaptabilidade em diferentes situações.

MONITORIZAÇÃO
CENTRAIS DE MONITORIZAÇÃO
BeneVision CMS
Central que fornece monitorização contínua em tempo real de forma
poderosa e configurável, através de grandes e pequenas redes. Este
sistema exibe informações de monitores de rede, soluções de transporte
sem fios e transmissores de telemetria. Torna a informação acessível para
além do centro de monitorização, através de estações de trabalho.
Vigilância em tempo real de até 1200 dispositivos em toda área hospitalar,
local e remotamente.

WorkStation

ViewStation

Central Station
CMS Viewer

MobileViewer/Pager

MONITORIZAÇÃO
TELEMETRIA

BeneVision TM80
Telemetria potente de design compacto, durável e de fácil utilização.
Para além de possuir um ecrã a cores, permite a monitorização de ECG,
SpO2 e NIBP bem como integração com a monitorização, sendo passível
de utilização em diversos cenários clínicos. Considerando as situações
ambulatórias complexas, a telemetria TM80 utiliza tecnologia WiFi e possui
uma grande autonomia graças à redução do consumo de energia
proporcionado.

BeneVision TMS 40
Sistema de monitorização de telemetria por radiofrequência. Para além
de possuir um ecrã a cores, permite a monitorização de ECG, SpO2 e NIBP
bem como integração com a monitorização, sendo passível de utilização
em diversos cenários clínicos.

MONITORIZAÇÃO & DIAGNÓSTICO
ELETROCARDIÓGRAFOS
BeneHeart R3
Eletrocardiógrafo de 3 canais, destinado a utilização em vários serviços
hospitalares desde enfermarias, UCI, Bloco, Urgência a salas de ECG.
Baseado no algoritmo de Glasgow, um dos líderes mundiais de algoritmos
de ECG em repouso e reconhecidos pela exploração contínua no campo
do ECG e por introdução de melhorias constantes nos últimos 50 anos.
Maximiza a precisão dos diagnósticos e é especialmente importante para
diagnósticos críticos, permitindo à equipa médica identificar rapidamente
o problema e dar uma resposta em tempo útil.

BeneHeart R12
Eletrocardiógrafo de 12 canais, destinado a utilização em vários serviços
hospitalares desde enfermarias, UCI, Bloco, Urgência a salas de ECG.
Baseado no algoritmo de Glasgow, um dos líderes mundiais em algoritmos
de ECG em repouso e reconhecidos pela exploração contínua no campo
do ECG e por introdução de melhorias constantes nos últimos 50 anos.
Maximiza a precisão dos diagnósticos e é especialmente importante para
diagnósticos críticos, permitindo à equipa médica identificar rapidamente
o problema e dar uma resposta em tempo útil.

TECNOLOGIAS DE PONTA
MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA

LiDCO | Monitor Hemodinâmico
Monitor Hemodinâmico baseado na análise da curva de pressão arterial e
no algoritmo de correlação PulseCO para uso em situações de
desequilíbrios hemodinâmicos críticos de forma minimamente invasiva ou
não invasiva (CNAP) e em tempo real. Permite a tomada de decisão
baseada em dados confiáveis como MAP, FC, CO, IC, VS, VVS, VPP, RVS,
O2 e VO2 de forma segura.

TECNOLOGIAS DE PONTA
FOTODINÂMICA
PDE
Sistema de câmara de infravermelhos que permite ao utilizador visualizar a
imagem da vascularização invisível a olho nu através da fluorescência de
indocianina verde (ICG).
Em combinação com o ICG, o PDE permite a observação de nódulos
linfáticos ou vasos sanguíneos numa camada de 10 a 15 mm abaixo da
pele ou da superfície do tecido. Com o seu design compacto e de fácil
transporte, permite obter imagens da vascularização em ecrã.

IC-Flow
O sistema de imagem IC-Flow é um equipamento compacto e portátil, de
fácil utilização, para visualização e captura dinâmica da fluorescência do
tecido através da utilização do corante ICG (indocianina verde). Dispõe
de ecrã integrado e permite ainda a transferência de dados através de
pen USB.

TECNOLOGIAS DE PONTA
SCANNER DE VEIAS

VIVO500S
Scanner visualizador de veias, através de projeção. Concebido para uma
utilização precisa, eficiente, portátil e segura. Permite deteção de
profundidade bem como ajuste do brilho e do tamanho de imagem.

DESFIBRILHAÇÃO
DESFIBRILHADOR AUTOMÁTICO EXTERNO
BeneHeart D1
O BeneHeart D1 é um Desfibrilhador Automático Externo poderoso, leve e compacto,
resistente e de fácil utilização. Possui tecnologia bifásica e é um poderoso aliado em
todo o processo de prestação de cuidados de emergência, oferecendo todas as
funções padrão de DEA. Está disponível em 2 versões para melhor índice de sucesso
em desfibrilhações, uma totalmente automática (D1 Public) e outra que permite
alguma interação por parte do utilizador (D1 PRO).

BeneHeart C1
O BeneHeart C1 é um equipamento inteligente, simples de utilizar, e oferece todas as
funcionalidades normais de um DEA, auxiliando o utilizador durante todo o processo de
emergência. Dispõe de tecnologia ResQNaviTM, capaz de identificar o estado dos
socorristas e fornecer instruções de navegação de socorro inteligentes e direcionadas
durante o processo de reanimação.

BeneHeart C2
Com ecrã de 7’’ para melhor auxílio durante o processo de emergência, este
desfibrilhador é inteligente, simples de utilizar, e oferece todas as funcionalidades
normais de um DEA, auxiliando o utilizador durante todo o processo. Dispõe de
tecnologia ResQNaviTM, capaz de identificar o estado dos socorristas e fornecer
instruções de navegação de socorro inteligentes e direcionadas durante o processo
de reanimação. Disponível em versão automática e semi-automática.

DESFIBRILHAÇÃO
MONITOR DESFIBRILHADOR
BeneHeart D6
O BeneHeart D6 é um desfibrilhador que aposta num design integrado 4
em 1: monitorização, desfibrilhador manual, AED e marcapasso. É um
desfibrilhador-monitor profissional bifásico que permite a monitorização de
parâmetros, tais como, ECG 3/5/12, Resp, SPO2, NIBP, IBP, Temp, CO2,
Pace e CPR Feedback, criado para satisfazer todas as necessidades dos
profissionais de saúde, quer em hospitais como em clínicas. O seu design
ergonómico e compacto e a sua robustez faz com que se adeque ao uso
em situações de emergência. É garantidamente uma unidade resistente
que permite manter o controlo em qualquer situação.

BeneHeart D3
O BeneHeart D3 é um desfibrilhador que aposta num design integrado 4
em 1: monitorização, desfibrilhador manual, AED e marcapasso. É um
desfibrilhador-monitor profissional bifásico que permite seleção de
energias de desfibrilhação até 360J e exibição ampla e nítida de todos os
parâmetros monitorizados, tais como, ECG 3/5, Resp, SPO2, NIBP, CO2,
Pace e CPR Feedback. Possuí uma bateria de longa duração para
suportar monitorização contínua e choques durante o transporte sem
fonte de alimentação externa, o que faz com que seja ideal para o uso
em hospitais e clínicas.

DESFIBRILHAÇÃO
CONSUMÍVEIS

Sensor de RCP
Fácil de usar, dispõe de design ergonómico com marca gráfica do ponto
de pressão. Utilizado para obtenção de feedback audiovisual
instantâneo, de maneira a que as compressões tenham a profundidade e
taxa adequadas. Indica o recuo completo do tórax e o tempo de
descanso. Pode ser utilizado isoladamente ou em conjunto com
desfibrilhador.

Pás Internas
Kit de pás internas para monitores desfibrilhadores, com cinco elétrodos,
para utilização em desfibrilhação cardíaca exposta.

DESFIBRILHAÇÃO
CONSUMÍVEIS

Placas Multifunções
Pás adesivas para diversos tipos de funções, como sejam desfibrilhação,
cardioversão síncrona, monitorização ECG e PACE (External Cardiac
Pacemaker)

Placas Multifunções | Radiotransparentes
Elétrodos multifunções adultos e pediátricos para desfibrilhação, pacing,
cardioversão e monitorização. Desenhados para adesão e conformidade
ao corpo do paciente, as placas radiotransparentes são especificamente
desenhadas para utilização com equipamentos de radiologia (raio-x,
entre outros).

ELETROCIRURGIA
ELETROBISTURIS

Hyfrecator 2000
Pequeno eletrobisturi compacto de simples utilização, criado para
pequenos procedimentos cirúrgicos em diversas áreas, como
dermatologia, ginecologia, oftalmologia e urologia. Dispõe de
microprocessadores duplos e auto-teste de diagnóstico para uma
utilização e funcionamento seguro.

System 2450
O electrobisturi System 2450 é uma unidade compacta de utilização fácil
e intuitiva que embora seja simples por fora é sofisticada e poderosa por
dentro. As diversas configurações cirúrgicas monopolares e bipolares
associadas à Tecnologia de Resposta Dinâmica e a monitorização
contínua ARM da placa de retorno juntamente com possibilidade de uso
de 2 punhos em simultâneo, coloca ao dispor dos utilizadores tecnologia
de ponta inovadora numa plataforma de utilização simplificada e
universal para uso em salas de bloco.

ELETROCIRURGIA
ELETROBISTURIS
System 5000
O eletrobisturi System 5000 une uma Tecnologia de Resposta Dinâmica
exclusiva a uma gama de modos de funcionamento específicos para
alcançar o efeito clínico desejado. Modos de funcionamento exclusivos,
tais como Modo Geral, para uma utilização generalizada, Modo Fluídos,
para um aumento adicional de energia nos procedimentos que ocorrem
em ambiente de fluidos e o Modo Laparoscopia, que limita as tensões do
circuito aberto a menos de 2.700 volts para redução do risco de
queimaduras em estruturas adjacentes à área de intervenção.

Helix AR
Gerador eletrocirúrgico que representa o Estado da Arte no que respeita a
eletrocirurgia com tecnologia ABC (Argon Beam Coagulation). Destinado
a procedimentos abertos e laparoscópicos inclui modos de especialidade
monopolar e novos modos ABC.

ELETROCIRURGIA
ASPIRADOR DE FUMOS
VISICLEAR
Aspirador de fumos cirúrgicos de última geração com design elegante e
funcional. Dispõe de tecnologia Safeport para alertas de oclusão. A
monitorização da vida útil do filtro e os modos programados acessíveis
através de um simples toque permitem ao VisiClear uma aspiração e
filtragem efetiva de fumos cirúrgicos, partículas e outros subprodutos
potencialmente perigosos. O filtro contém carvão ativado, conhecido por
absorver gases. Três modos de funcionamento: cirurgia laparoscópica,
cirurgia aberta e com punho cirúrgico.

VIROVAC
Aspirador de fumos que fornece o fluxo ideal para consultórios médicos e
centros de cirurgia ambulatória, particularmente indicado para cirurgia
laparoscópica.
Combina vida útil do filtro personalizável (variável), design de prateleira
compacto e filtro de 3 portas com tecnologia de rastreamento da vida útil
do filtro, enquanto excede expectativas de valor/eficácia.

ELETROCIRURGIA
CONSUMÍVEIS ELETROCIRURGIA

Punhos
Acessório para ser utilizado com o bisturi elétrico, descartável ou
reutilizável, passível de ser utilizado com diversos elétrodos e ansas.

Placas
Acessório para bisturi elétrico, simples ou dupla, permite monitorizar
contacto com a pele. Utilizações: adulto, pediátrico e neonatal.

Elétrodos & Extensores | Ansas
Acessórios que possibilitam corte e coagulação durante os procedimentos
electrocirurgicos em conjunto com o punho de electrobisturi compatível.

ELETROCIRURGIA
CONSUMÍVEIS ELETROCIRURGIA

ThermoGard & ThermoGard PlusABC | Eletrodos Dispersivos
Projetados para uso com geradores eletrocirúrgicos, monitores de
continuidade ou com sistemas de monitorização de qualidade de
contato (por exemplo, ARM™, REM*, NESSY*, entre outros).

Punhos ABC | Mão Tripla
Punhos descartáveis e maleáveis de função única ativada por controle
manual, com cabo de 3,05 m. Permite o uso de corte monopolar,
coagulação e ABC num único punho.

Punhos ABC | Argon
Punhos descartáveis e maleáveis, de função única, ativada por controle
manual, com cabo de 3,05 m. De função única, têm aplicações em
procedimentos eletrocirúrgicos abertos para proporcionar um meio de
coagulação.

ELETROCIRURGIA
CONSUMÍVEIS ASPIRAÇÃO DE FUMOS

Punhos Aspiração com Tubo
Para uma eliminação de fumos cirúrgicos precisa, é a solução ideal para
cirurgias onde o adaptador de punho não é aconselhável.

Tubos Convencionais
Ideal para conexão com punho cirúrgico, laringoscópio ou aplicações em
pequenas áreas.

Filtros
Suporta longas horas de aspiração de fumos com elevados níveis de
eficácia, capturando partículas de 0,1 a 0,2 mícron com eficácia de
99,999%.

EQUIPAMENTO NÃO-FERROMAGNÉTICO
COMPATÍVEL COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
IRadimed 3880
Monitor multiparâmetros compatível com Ressonância Magnética, de uso neonatal,
pediátrico e adulto. Com um design simples e leve, possui uma bateria com duração
suficiente para percorrer as distâncias necessárias. Foi meticulosamente projetado
para poder ser montado em qualquer lugar, permitindo assim a mobilidade imediata.
É compatível com a ressonância magnética de uso neonatal, pediátrico e adulto.

MRidium 3860 | Bomba/Seringa
A Bomba/Seringa MRidium 3860 MRI IV é a única bomba do mercado compatível
com salas de Ressonância Magnética com toda a segurança devido ao seu motor
ultrassónico não-magnético. Permite a entrega contínua de fluídos e medicação ao
longo do ciclo de cuidados. O seu design não magnético possibilita o funcionamento
seguro desta Bomba/Seringa de infusão em campos magnéticos sem necessidade
de soluções alternativas, normalmente indispensáveis com bombas e seringas
tradicionais.

iMagOx | Oxímetro de Pulso
O Oxímetro de Pulso iMagox 2460 é baseado na tecnologia Masimo SET destinado à
utilização num ambiente de Ressonância Magnética (RM). Dispõe de um ecrã de
grandes dimensões onde são visualizados dados digitais e formas de onda, bem
como alarmes, quer de pacientes adultos, pediátricos ou neonatais. O transporte do
equipamento é facilitado pelo facto de ser um dispositivo leve e flexível que pode ser
facilmente anexado a um pólo existente ou a um compartimento. O iMagOx é a
solução ideal para a monitorização contínua antes, durante e após a verificação.

INFUSÃO
BOMBAS & SERINGAS INFUSORAS
BeneFusion VP5
Bomba infusora de última geração, topo de gama, com duplo
processador, destinada à administração de soluções e fármacos com
precisão, dá resposta às necessidades dos utilizadores em termos de
segurança e precisão, de utilização intuitiva.

BeneFusion SP5
Seringa infusora de última geração, topo de gama, com duplo
processador, leve e portátil destinada à administração de fármacos com
precisão. Permite administrar fluídos com precisão durante períodos
prolongados, minimizando o desvio da infusão, eventualmente causado
por deformações do tubo.

BeneFusion DS5
Estação de trabalho avançada que permite a gestão do fluxo de
trabalho de perfusão intravenosa. Design plug & play torna a
administração intravenosa mais fácil, mais segura e inteligente para
perfusões diárias em UCI, Bloco e outros serviços.

BIÓPSIA
SOLUÇÕES DE BIÓPSIA
Biopsia Óssea | Onco-Hematologia
Agulha descartável para aspiração cito-histológica, alcoolizações,
anestesia local, amniocentese, punções lombares, amostra de líquidos
amnióticos e injeção de meios de contraste.

Biopsia Óssea | Onco-Hematologia
Agulha para biópsia intraóssea de aspiração e biópsia medular.

KIT Biópsia Hepática e Renal | Radiologia de Intervenção
KIT para biópsia de tecidos moles.

Agulhas Semiautomáticas | Radiologia de Intervenção
Agulha tipo guilhotina, específica para tecidos moles.

BIÓPSIA
SOLUÇÕES DE BIÓPSIA
Pistola Automática Descartável | Radiologia de Intervenção
Agulha para biópsia intraóssea de aspiração e biópsia medular.

Pistola Automática Reutilizável | Radiologia de Intervenção
Pistola (PL) automática, reutilizável equipada com um sistema de
progressão sequencial de cânula e estilete. Desenvolvida para obter
amostras com uma elevada qualidade.

Agulhas Pistola Automática | Radiologia de Intervenção
Agulha de biópsia descartável de corte real para a pistola reutilizável ProMag 2.5, Magnum Bard e Pro-Mag 2.2.

Agulhas Chiba Para Citologia E Histologia | Oncologia
Agulha descartável para aspiração cito-histológica, alcoolizações,
anestesia local, amniocentese, punções lombares, amostra de líquidos
amnióticos e injeção de meios de contraste.

BIÓPSIA
SOLUÇÕES DE BIÓPSIA
Agulhas Procedimentos Pré-Natais | Ginecologia
Agulha descartável para amostragem transabdominal de fluído pré-natal.

Agulhas Alcoolização Percutânea | Oncologia
Agulhas para alcoolização percutânea com ponta aberta e orifícios
laterais.

Marcadores de Lesões Mamárias | Senologia
Agulha reposicionável com fio de marcação de nódulos mamários em
forma de laço. Disponível com ganchos simples, duplos ou em Z.

KIT Galactografia | Senologia
KIT para galactografia com contraste.

Agulhas | Neuro Estimulação
Localização de nervo para bloqueio.

MATERIAL DE PENSO
PENSO TRADICIONAL
Adesivos
Existem diversos tipos de adesivos comuns, tais como: comum, seda,
hipoalergénico, papel ou não tecido. Pensos com diferentes
particularidades e adequação aos diferentes tipos de pele. A sua função
é a de fixar apósitos, compressas e outros tipos de material de penso e
proteção.

Adesivos Elásticos de Compressão
Ligadura elástica para retenção, com tecido extensível de alta qualidade.
Fornece um suporte firme e controlado, evitando que o suor provoque a
maceração da pele. Têxtil extensível em 100% algodão de elevada
qualidade com propriedades de compressão, indicado para varizes e
outras patologias que requeiram compressão e imobilização. Indicado
também para fixação de cateteres, sondas de drenagem e pensos
primários.

Suturas Adesivas
Sutura cutânea adesiva utilizada para fechar pequenos cortes e feridas
cirúrgicas em substituição dos pontos tradicionais ou coadjuvando os
mesmos. Promovem maior conforto para o doente, ao obter resultados
esteticamente melhores, minimizam as cicatrizes em comparação a sutura
convencional.

MATERIAL DE PENSO
PENSO TRADICIONAL

Pensos para Cateteres I.V
Pensos para fixação de cateteres em não tecido ou em filme
transparente, com compressa e ranhura. Com uma grande amplitude de
diferentes pensos para cateter com o fim de proteger o local da punção
contra agentes infeciosos. Proporcionam ao utente mais conforto e
mobilidade sem que o cateter se desloque/saia. Elaborado com materiais
transpiráveis que evitam a maceração da pele.

Películas Adesivas Transparentes
Adesivo em filme transparente, para retenção e proteção de feridas.
Pode ser utilizado para fixação de pensos secundários, bem como para
fixação de cateteres IV. Respiráveis e impermeáveis, evitam a maceração
da pele bem como a infeção. Dispõem de formato ‘janela’ para que a
aplicação seja mais precisa e facilitada. Material de poliuretano
antibacteriano e película impermeável revestida com adesivo
hipoalergénico.

MATERIAL DE PENSO
FIXADORES

Fixadores de Tubos e Sondas
Fixação e alívio de pressão para diversos tipos de cateteres ou sondas.
São dispositivos desenhados para obtenção de maior conforto para o
utente bem como prevenção de úlceras de pressão e controlo de
infeção. Existem vários tipos de fixadores em versões para adulto,
pediátrico e neonatal, com diferentes tipos de material e distintas
apresentações.

Fixadores de Tubos e Sondas | Traqueostomia & Laringectomia
Soluções de fixação e acessórios para pacientes ventilados,
especialmente indicados para traqueostomia e laringectomia.

Fixador de Tubos e Sondas | Nasogástrico
Dispositivo de fixação nasogástrico para a estabilização de sondas
nasogástricas e de alimentação.

MATERIAL DE PENSO
FIXADORES
UGO Fix
Clip de fixação para cateter urinário. Proporciona posicionamento efetivo
de cateteres urinários de duas vias, na bifurcação do cateter, para reduzir
estiramento e fricção no colo da bexiga e uretra. A camada de silicone
suave proporciona aderência imediata e delicada à pele com tecnologia
que assegura o mínimo trauma quando removido e permite fácil
reposicionamento.

UGO Catheter Valve
A Válvula para cateteres urinários da Ugo apresenta uma discreta
alternativa à drenagem com saco para uma drenagem independente ou
para ligar a um saco de noite ou saco de perna (contém um tubo de
silicone suave para a ligação).

Multifix Gentle
Tira de silicone universal, suave, de fácil reposicionamento e atraumática
para fixação de tubos médicos e cateteres urinários. Constituída por rede
de fixação de silicone com uma área adesiva na face interna permitindo
a fixação à pele. Contém uma aba de retenção com velcro e uma área
adesiva na superfície superior que permite a fixação do tubo à tira.

MATERIAL DE PENSO
PENSO COM EFEITO TERAPÊUTICO

Esponja De Gelatina Estéril
Esponja de gelatina estéril pura de colágeno de origem animal, não
tóxico. A gelatina ajusta-se perfeitamente aos contornos da geometria
irregular da ferida. Quando colocada no local da hemorragia, esta
adapta-se aos contornos da ferida. “Incha” pelo fato de ser hidrófila, e
provoca um efeito de tamponamento. Absorve até 50 % do seu peso,
sendo completamente absorvida em aproximadamente 3 semanas.

Celulose Oxidada Regenerada
Celulose oxidada em gaze, não tecido ou em pó de rápida absorção. É
um hemostático local bio absorvível, parecido com a gaze. Os produtos
com base em celulose são fáceis de manusear e não aderem ao
instrumental cirúrgico, ao contrário do que ocorre com os baseados em
colágeno. Indicada para diversos tipos de cirurgia. Também disponível em
formato Fibrillar, um hemostático multicamadas, absorvível de fibra de
celulose oxidada, esterilizado, biodegradável e preparado pela oxidação
controlada da celulose.

MATERIAL DE PENSO
PENSO COM EFEITO TERAPÊUTICO

Fibras de Carboximetilcelulose Sódica
Especificamente desenhado para proteger feridas agudas e crónicas, que
estão a excretar pus ou outros fluidos. Estas fibras oferecem uma ação
gelificante única absorvendo o exsudado e proporcionando uma barreira
antibacteriana.

Fibras de Alginato de Cálcio
Pensos de alginato de cálcio, com e sem rebordo, para tratamento de
feridas. É uma compressa primária absorvente com propriedades
hemostáticas para tratamento de feridas. Feita de fibras absorventes não
tecidas, revestida por uma mistura de alginato de sódio e pó de alginato
de cálcio.

MATERIAL DE PENSO
PENSO COM EFEITO TERAPÊUTICO

Espumas de Poliuretano | Traqueostomia
Espuma de poliuretano simples, sem rebordo, especificamente desenhada
para traqueostomia.

Espumas de Poliuretano | Calcanhar
Espuma de poliuretano simples, sem rebordo, especificamente desenhada
para calcâneo.

Espumas de Poliuretano | Sacro
Espuma de poliuretano simples, com
desenhado para região sacrococcígea.

rebordo,

especificamente

MATERIAL DE PENSO
PENSO COM EFEITO TERAPÊUTICO
Espumas de Poliuretano
Espuma de poliuretano simples, com e sem rebordo, altamente
absorvente e de remoção atraumática. Por possuir tecnologia que
bloqueia a saída de exsudado, pode ser usado como almofada para as
feridas e zonas de pressão. Respirável, mantem um ambiente húmido,
ótimo para a cicatrização.
É composta por uma gama de pensos absorventes em espuma de
poliuretano com um pó altamente absorvente distribuído uniformemente
ou com uma camada de revestimento superabsorvente.

Espumas com Silicone
Composto por uma camada superior de espuma de poliuretano
absorvente e atraumática, e uma camada de contacto com
revestimento em padrão pontilhado de gel de silicone suave. A superfície
exterior é composta por uma película de poliuretano respirável,
impermeável, antibacteriana e antiviral, enquanto que a camada de
contacto é em gel de silicone suave, revestida com padrão pontilhado.

Compressa não Aderente
Compressa não aderente para feridas. Feita de fibras de algodão Leno
impregnadas com parafina. Utilizadas para queimaduras e como penso
de interface para não aderir à ferida.

MATERIAL DE PENSO
PENSO COM EFEITO TERAPÊUTICO

Pensos Hidrocolóides
Penso Hidrocoloide adesivo sem gelatina na sua composição. Possui
capacidade de absorção, formando um gel que absorve exsudado.

Pensos Cirúrgicos
Penso em não tecido ou filme transparente com efeito de amortecimento,
macio e moldável, para pós-operatório. Os pensos sem não tecido são
pouco aderentes e dotados de compressa altamente absorvente, para
além de hipoalergénicos. O penso de filme é transpirável e à prova de
água. De fácil utilização, uso confortável, flexível e adaptável às
extremidades difíceis do corpo.

CONSUMO CLÍNICO
CONTENTORES

Contentores Resíduos Hospitalares
Unidade multiuso para recolha de resíduos clínicos e hospitalares.

Contentores Corto-Perfurantes
Para eliminação de objetos cortantes tais como agulhas, seringas e
bisturis, assim como outros resíduos perigosos.

Contentor para Drenos e Material Laparoscopia| Quiver
Desenhado especificamente para recolha de instrumentos cirúrgicos
descartáveis de grandes dimensões.

Contentores Placentas e Resíduos
Eliminação de resíduos e material citotóxico.

CONSUMO CLÍNICO
GEL LUBRIFICANTE
Optilube Active
Gel estéril desenvolvido para proporcionar uma ótima lubrificação. Deste
modo este produto aglutina os benefícios adicionais de um anestésico
local (Lidocaína 2%) e antissético (Gluconato de Clorohexidina 0,25%).
Promove mais conforto durante procedimentos como sejam a inserção de
cateteres e reduz o risco de infeção.

Optilube Clorohexidina Free
Gel estéril solúvel em água, utilizado para a lubrificação de cateteres
uretrais e de outros dispositivos médicos durante a cateterização uretral,
endoscopia e cistoscopia, ideal para utentes com hipersensibilidade à
Clorohexidina. O hidrocloreto de lidocaína é um agente anestésico local
para prevenção da dor aquando da inserção de cateteres ou de outros
dispositivos médicos.

Optiflube
Gel lubrificante em seringa, saqueta ou bisnaga. Desenvolvido para
atender à maioria dos procedimentos clínicos, aperfeiçoando a
viscosidade.

CONSUMO CLÍNICO
GEL LUBRIFICANTE

Optiflush
Seringa pré-cheia com Cloreto de Sódio. A seringa OptiFlush, sem latex e
hipoalergénica, oferece um design ergonómico para manuseamento
seguro e técnica de pressão positiva; interior e exterior esterilizados, com
embalagens de fácil abertura, para o uso seguro em áreas estéreis.

Optipure
Gama de seringas pré-cheias com água esterilizada. São tipicamente
usadas com os cateteres Foley, promovendo uma alta segurança para o
paciente e reduzindo o risco de infeção. Estão ainda disponíveis seringas
pré-cheias que contém uma solução de glicerina a 10%, mantendo um
elevado nível de insuflação do balão.

CONSUMO CLÍNICO
MATERIAL BLOCO

Sacos de Recolha de Órgãos
Saco para remoção de órgãos disponível com introdutor, fio de memória
ou punho aplicador.

Sistemas de Irrigação/Sucção
Sistema de sucção/irrigação para cirurgia Laparoscópica disponível com
uma vasta gama de sondas. Dispõem de punho ergonomicamente
projetado para ser utilizado por qualquer uma das mãos e de válvula
unidirecional.

Tubos Insuflação
Utilizado como dispositivo para conexão e filtração entre um insuflador e
uma agulha de veress.

Agulhas de Veress
Utilizada para drenagens percutâneas de líquido em procedimentos de
paracentese e laparoscopia.

CONSUMO CLÍNICO
MATERIAL BLOCO

Cobertura Câmara
Cobertura para câmara em cartão, também indicada para câmara de
endoscopia, descartável e estéril, compatível com todos os modelos de
câmara.

Escova Cirúrgica
Esponja cirúrgica seca e estéril para lavagem de mãos. Suave e macia
absorve até 90 ml de líquido.

Stripper Varizes
Extrator de veias de utilização única, por invaginação ou método
convencional.

CONSUMO CLÍNICO
CONTRACEPÇÃO

Dispositivos Intra-Uterinos
Dispositivos Intrauterinos disponíveis nos modelos 380A T e Cu375.

Preservativos Masculinos
Disponível em clássico e extra-forte.

Preservativos Femininos
Em látex natural.

CONSUMO CLÍNICO
DIVERSOS

Sutura Cutânea Líquida
Sutura tópica de incisões cutâneas cirúrgicas e de lacerações
traumáticas. Disponível em formato líquido, estéril e de alta viscosidade;
não necessita de refrigeração. Forma uma barreira microbiana flexível e à
prova de água sobre as extremidades da ferida facilmente aproximadas
para facilitar a cicatrização. Tempo de polimerização inferior a 1 minuto.
Disponível em dois formatos: 2-octilcianoacrilato e ainda 2-octil e N-Butil
cianoacrilato.

Infusores Elastoméricos
Bomba de infusão descartável, elastomérica, indicada para a
administração de microdoses por infusão contínua, podendo ser também
utilizada para o alívio da dor pós-operatória, em ginecologia e obstetrícia,
terapia na dor crónica devido a tumores maligno, entre outras.

CONSUMO CLÍNICO
MEDICAMENTOS

ICG – Corante Indocianina Verde
Corante verde-escuro, cuja substância ativa é a indocianina verde, para uso
em diagnóstico. Proporciona uma técnica de fluorescência de baixo custo, de
fácil preparação e não radioativa para visualização de estruturas anatómicas,
do sistema linfático e ainda avaliação da perfusão. Indicado para utilização
em cirurgia plástica e de reconstrução, para além de cirurgia da mama, geral
e oftalmologia.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
Prestamos serviços de assistência técnica e manutenção a todo o tipo de equipamentos que
compõem o nosso portfólio. Temos ao seu dispor uma equipa de profissionais altamente habilitada
para prestar apoio técnico em regime preventivo e/ou de reparação pontual.
Gamas às quais damos maioritariamente apoio:

Monitores de Sinais Vitais
Desfibrilhadores
Aparelhos de Eletrocirurgia
Aparelhos de Infusão

Fluke ProSim 8

Fluke Impulse 7000DP

Rigel 377
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