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1818

Companhia fundada
como fiação de algodão

1843

Paul Hartmann assume
o controlo da fábrica

de algodão

Paul Hartmann

Ludwig von Hartmann

Victor von Bruns

Joseph Lister

1870’s

Início inovador da produção
de curativos antissépticos

para feridas e algodão

1919

Início da produção
de pensos e pomadas

1938

Primeiro penso impregnado
para mudanças de penso

sem dor

1965

Redefinir a segurança
no B.O. com fibras

detetáveis aos raios x

1970s

Entrada no mercado
da incontinência

Folioplast campos cirúrgicos
descartáveis – redução

do risco no B.O. 

1997

Entrada no mercado
da cicatrização

em ambiente húmido

2009

Aquisição da BODE,
especialista europeu líder

em desinfeção

2011

Lançamento de Vivano,
sistema de terapia de feridas 

por pressão negativa

2014

Lançamento de HydroTherapy, 
tornando o tratamento de 

feridas mais simples e eficaz

Para a PAUL HARTMANN, já em 1885, um factor era certo:

Apenas a QUALIDADE e PRODUTOS
de acordo com os mais recentes padrões
são a base de um cuidado médico orientado.

PAUL HARTMANN foi quem estabeleceu o fundamento 
dos princípios da nossa companhia:
a exigência de fornecer apenas os melhores produtos 
para preservar a saúde humana.

“Apesar das exigências da procura de compressas e ligadu-
ras baratas, que raramente estão em harmonia com quali-
dade e iabilidade absolutas, mantenho o meu princípio
de fornecer apenas produtos da melhor qualidade.”

- Paul Hartmann, 1885

A PAUL HARTMANN conseguiu, num estreito contacto 
com médicos e outros cientistas do seu tempo, alcançar 
uma posição relevante no desenvolvimento, produção
e comercialização de novos materiais de penso.

Os exemplos que marcaram uma época foram
o algodão absorvente de Bruns ou a gaze antisséptica 
com ácido carbólico de Lister.
Ideias avançadas para os cuidados médicos são hoje
tão importantes como naquela altura.
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HARTMANN 
Inco System

A nossa ajuda para promover a higiene na incontinência.

Apoia igualmente as pessoas afetadas e os prestadores de cuidados.

Mas, além dos produtos, a HARTMANN oferece um 

apoio abrangente sob a forma de formações, análises 

económicas, otimização de consumos, promoções no 

POS ou aconselhamento nas Instituições. Todas as for-

mações da HARTMANN proporcionam sólidos conheci-

mentos especializados.

A ampla gama de produtos de incontinência da HARTMANN 

possibilita aplicações especialmente eficazes e económicas. 

Oferece para cada necessidade individual do paciente,

o produto adequado com qualidade superior e está, por 

isso, perfeitamente apta para satisfazer também as exigên-

cias dos profissionais.

GRAU DE INCONTINÊNCIA

Extra
LIGEIRA

Extra plus

MÉDIA
Super

MÉDIA-GRAVE

Super plus
GRAVE

Maxi
MUITO GRAVE

Maxi plus
GRAVÍSSIMA

For men
MASCULINA
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Rápido sistema de secagem

3 camadas de núcleo absorvente

Neutralizador de odores

Respirável

Sistema anti-fuga

Active skin protection

Fitas em velcro

A NOVA
MoliCare
Premium Slip.
Nova embalagem e características.

NOVOS ícones com os géneros para rápida diferenciação.

NOVO sistema de gotas, de acordo com padrões internacionais.

MAIS níveis de absorção para ajuste às necessidades individuais.5-10

NOVAS designações de fácil compreensão.
extra 
plus

Informação importante

em resumo.

A NOVA MoliCare Premium Slip:
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MoliCare R

Fraldas descartáveis para incontinência

Premium Slip

Características

Fraldas para incontinência com abas laterais em tecido 
não tecido transpirável e barreiras antifugas encurvadas

Para pacientes com incontinência urinária e fecal, média 
a muito grave.

Indicações / Instruções

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

Repelentes de humidade e formato anatómico com 
ajustes elásticos na zona de entrepernas

Fitas de velcro

Com indicador de humidade e fecal

Oferecem máxima proteção contra fugas devido à grande 
capacidade de absorção e retenção fiável dos líquidos

São suaves para a pele e oferecem agradável conforto 
na utilização

CinturaTamanho

XS 30 7006569 4

Small 30 7006577 3

Molicare  Premium extra plus 40 - 60 cm 1692482

169448260 - 90 cm

R

Medium 30 7006585 3169648390 - 120 cm

Large 30 7006593 31698483120 - 150 cm

XL 14 7006692 41699482150 - 175 cm

Small 14 7006668 4Molicare   Premium maxi 60 - 90 cm 1691852R

Medium 14 7006676 4169285290 - 120 cm

Large 14 7006684 41693852120 - 150 cm

Small 30 6406843 3

Medium 30 6406546 3

Molicare   Premium super plus 60 - 90 cm 1691851

169285190 - 120 cm

R

Large 30 6406538 31693851120 - 150 cm

Small 30 7010496 3

Medium 30 7010504 3

Molicare  Premium extra 60 - 90 cm 1694472

169647290 - 120 cm

R

Large 30 7010512 31698472120 - 150 cm

Small 30 7010520 3

Medium 30 7010538 3

Molicare   Premium super 60 - 90 cm 1694492

169649390 - 120 cm

R

Large 30 7010546 31698493120 - 150 cm

Medium 14 7006635 4Molicare   Premium maxi plus 90 - 120 cm 1696572R

Large 14 7006643 41698572120 - 150 cm

XL 14 7006650 41699572150 - 175 cm
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MoliCare R

Fraldas descartáveis superabsorventes para incontinência

Premium Slip Maxi Plus

Características

Para pacientes com incontinência urinária e fecal 
gravíssima.

Indicações / Instruções
Camada absorvente muito ampla

Formato anatómico, com ajustes elásticos na zona
de entrepernas

Máxima proteção contra fugas devido à grande
capacidade de absorção e retenção fiável dos líquidos

Para pacientes muito dependentes e agitados.

São suaves para a pele e oferecem agradável conforto 
na utilização

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./CaixaCinturaTamanho

Medium 14 7006635 4

Large 14 7006643 4

Molicare  Premium maxi plus 90 - 120 cm 1696572

1698572120 - 150 cm

R

XL 14 7006650 41699572150 - 175 cm
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MoliCare R

Cuecas descartáveis para incontinência,
proteção com máxima mobilidade

Premium Mobile

Características

Cuecas absorventes descartáveis com núcleo absorvente Indicadas em casos de incontinência urinária e fecal 
média a grave, especialmente em pacientes não 
acamados e agitados.

Indicações / Instruções

Small

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

14 623 8256 4

Medium 14 623 7925 3

Barreiras antifugas

Large 14 623 8329 4

XL 14 623 8337 4

Formato anatómico com ajustes elásticos nas pernas

Superfície exterior em materiais macios e suaves que 
deixam a pele respirar

Proporcionam máxima proteção contra fugas, devido
à grande capacidade de absorção e de retenção

Podem ser vestidas como a roupa interior normal

Medium 14 623 8345 3

Large 14 623 8352 4

CinturaTamanho

60 - 90 cm

80 - 120 cm

100 - 150 cm

130 - 170 cm

80 - 120 cm

915 831

915 832

915 833

915 834

915 872

915 873

Podem ser vestidas como a roupa interior normal,
sem colar e descolar fitas adesivas ou ajuda adicional.

Devido à sua fácil utilização e segurança elevada são 
particularmente indicadas para o treino de inconti-
nentes e nos cuidados de pacientes perturbados.

100 - 150 cm

Fácil de usar

Veste-se como uma lingerie normal. 
Depois de usar podem-se rasgar
as laterais para fácil eliminação.

Máxima discrição

O Odour Neutralizer elimina
qualquer odor de forma
rápida e eficaz.

Extra proteção antifugas

A camada de tecido não tecido Dry Plus 
absorve líquidos rapidamente, mantendo

a pele confortavelmente limpa.Molicare   Premium MobileR

Molicare   Premium 
Mobile extra

R

Medium 14 623 8279 3

Large 14 4

Molicare  Premium Mobile extra 80 - 120 cm

100 - 150 cm

915 852

915 853

R

Molicare   Premium 
Mobile extra plus

R

Molicare   Premium 
Mobile super plus

R Molicare   Premium 
Mobile maxi plus

R

Molicare  Premium Mobile extra plusR

Molicare  Premium Mobile super plusR

Molicare  Premium Mobile maxi plusR Medium 14 623 8360 3

Large 14 623 7990 4

80 - 120 cm 915 878

915 879100 - 150 cm

XS 14 623 8253 445 - 70 cm 915 840

623 8261

NOVA
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MoliCare R

Pensos anatómicos com elástico lateral e barreiras antifugas

Premium Form

Características
Pensos anatómicos para incontinência com barreiras
antifugas, núcleo absorvente e indicador de humidade

Selecionados de acordo com o nível de incontinência 
do utilizador, de ligeira a grave.

Indicações / Instruções

30

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

168 019 602 9488 4

30 168 219 602 9496 4

Cobertura completa em tecido não tecido, com ajustes 
elásticos na zona de entrepernas

30 168 319 602 9504 4

30 168 919 602 9512 4

Fáceis de aplicar com slips elásticos

Tamanho

62 x 32,5 cm

62 x 32,5 cm

69 x 36 cm

69 x 36 cm

MoliCare   Premium Form normal plus

MoliCare   Premium Form super plus

MoliCare   Premium Form extra plus

MoliCare   Premium Form extra

R

R

R

R

MoliCare    Premium FormR

MoliCare  Premium Form 
extra plus

R

Antiga
MoliForm R
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MoliNea R

Resguardos

Classic textile

Características

Resguardo têxtil reutilizável Resguardos para incontinência.

Indicações / Instruções

75 x 85 cm

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

1 794 1294 25MoliNea   Classic textile

Com uma camada branca superficial em tecido não 
tecido absorvente

Reverso em camada azul de poliéster laminado com 
poliuretano

Lavável até 200 vezes

Tamanho

155 804

Proteção adicional para a cama, complementando o uso 
da fralda.

Ideal para incontinentes acamados e crianças em fase 
de deixar a fralda.

Superfície

Camada branca
de poliéster

Tecido absorvente

Composição em fibra de tecido
não tecido

Reverso

Camada azul clara em poliéster
laminado com poliuretano

R

MoliNea  Classic textileR

MoliNea  Classic textileR



15

MoliNea R

Resguardos

Textile

Características

são utilizados para proteção das camas e são
reutilizáveis e laváveis

Utilização de resguardos de contacto direto na incon-
tinência ou como uma proteção adicional quando 
outros produtos colocados diretamente no corpo
são utilizados. 

Indicações / Instruções

75 x 85 cm

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

10 3MoliNea   Textile

Possuem núcleo absorvente em tecido não tecido suave 
com capacidade de absorção extra elevada

A superfície é suave para a pele e direciona os fluídos 
diretamente para o núcleo absorvente, onde ficam 
retidos de forma segura

Possui uma camada impermeável à água na parte 
interior

Tamanho

155 801

Lavar bem o MoliNea® Textile antes de utilizar e verificar 
as instruções de utilização. 

R

MoliNea  TextileR

MoliNea  TextileR

Retém a sua forma devido aos bordos circulares
e costurados

Podem ser lavados e secos até 300 x na máquina

Altamente duráveis

85 x 90 cm 10 3155 802

75 x 85 cm 10 3155 805
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MoliNea R

Resguardos descartáveis

plus

Características

Resguardos com núcleo absorvente em polpa 
de celulose

Resguardos para incontinência.

Indicações / Instruções

Cobertura completa em tecido não tecido que repele
a água

Rebordos selados

Impermeáveis

Parte posterior em polietileno antideslizante

Fornecidos já dobrados para armazenamento em armário

Disponíveis em vários tamanhos para um uso económico

Proteção adicional para a cama, complementando
o uso da fralda.

150

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

161 100 668 5370 150 resg

30 161 181 630 3651 6 sacos

100 161 300 663 8395 100 resg

25 161 182 630 3669 4 sacos

Tamanho

60 x 40 cm

60 x 40 cm

60 x 60 cm

60 x 60 cm

MoliNea  plus

100 161 600 663 8403 100 resg

25 161 184 630 3677 4 sacos

20 161 804 613 6697 4 sacos

60 x 90 cm

60 x 90 cm

180 x 90 cm

Resistência Máxima

A película exterior oferece
máxima resistência.

Segurança máxima antifugas

Os rebordos da película exterior
asseguram máxima segurança contra fugas.

Calandragem única
e patenteada

Os rebordos da película exterior
asseguram máxima segurança
contra fugas.

R

MoliNea  plusR

MoliNea  plusR
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MoliNea R

Resguardos descartáveis

super

Características

Resguardos com núcleo absorvente em polpa de celu-
lose macia

Para pacientes com perdas de urina, como proteção 
após intervenções ginecológicas, ou como pensos 
pós-parto confortáveis e seguros.

Indicações / Instruções

Cobertura completa em tecido não tecido que repele
a água

Rebordos selados

Impermeáveis

Parte posterior em polietileno antideslizante

Fornecidos já dobrados para armazenamento em armário

Disponíveis em várias apresentações, para utilização 
económica

60 x 60 cm

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

100 630 9526 100 resgMoliNea  super

Tamanho

163 300

50 163 600 630 9518 50 resg

25 161 194 630 9500 4 sacos60 x 90 cm

60 x 90 cm

R

MoliNea  superR

MoliNea  SuperR
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MoliMed R

Mini pensos anatómicos para perdas de urina

Características

Pensos anatómicos com novas linhas de contorno,
que direcionam a urina diretamente para
o núcleo absorvente

Indicados para perdas de urina, como proteção após
intervenções ginecológicas ou como pensos pós-parto, 
confortáveis e seguros.

Indicações / Instruções

Maxi

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

14 676 2336 12MoliMed

Com uma camada exterior em têxtil respirável permite 
que o ar chegue com facilidade à pele. Sistema de 
neutralizador de odores “Odour Neutralizer“

Tamanho

168 654

14 168 644 676 2328 12

14 168 634 676 2310 18

14 168 624 676 2302 24

Midi

Mini

Micro

Ultra micro 28 677 7110 8168 131

14 168 137 620 6870 12

3 168 505 - 80

2 168 431 - 50

Sportive

Mini/Midi/Maxi

Micro

2 168 432 - 180

2 168 411 - 72

Ultra micro

Sportive

Ambiente saudável para a pele

Devido à camada exterior têxtil respirável
o ar chega com facilidade à pele

Maior conforto

Os novos elásticos na zona entrepernas
de Molimed® mini, midi e maxi garantem

um ajuste ideal e um maior conforto.

Máxima discrição

Graças ao Odour Neutral os odores
são retidos de forma segura Condições: testes demonstram que 95% das pessoas

afetadas gostaram do novo conforto e que 100%
apreciaram a suavidade do material*

Amigo da pele

A camada superior com pH 5,5 ajuda a estabilizar
o manto ácido protetor  da pele onde este é o mais 
necessário: na zona de entrepernas.

R

MoliMed  MaxiR

MoliMed  MiniR MoliMed  MidiR MoliMed  MaxiR

MoliMed  SportiveR MoliMed  Ultra MicroR MoliMed  MicroR
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MoliMed R

Cuecas descartáveis para perdas de urina

pants active

Características

Indicadas em caso de perdas de urina.

Indicações / Instruções

Podem ser vestidas como a roupa interior normal.

12

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

161 100 668 5370 150 resg

10 161 181 630 3651 6 sacos

2 161 300 663 8395 100 resg

Tamanho

Medium

Large

Medium

MoliMed  pants active

Maior Absorção
O núcleo absorvente de 3 camadas

permite a absorção de uma grande quantidade
de urina, conduzindo-a rapidamente para

o seu interior.

Formato “ideal-fit”
Assentam perfeitamente devido ao
seu formato arredondado e melhorado.
Não escorregam nem saem do sítio.

Cuecas absorventes descartáveis em material têxtil

Respiráveis para máximo conforto e discrição

Com corte anatómico que permite uma adaptação 
perfeita aos contornos do corpo

Sistema de neutralizador de odores “Odour Neutralizer“
Materiais “Soft Plus Air”
Assentam perfeitamente devido ao seu 
formato arredondado e melhorado.
Não escorregam nem saem do sítio.

Vestir como a roupa interior normalPara retirar, rasgar pela costura

COM SAQUETAS DESCARTÁVEIS

ÚNICO NO MERCADO

R

MoliMed  pants activeR

MoliMed  pants activeR
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MoliMed R

Proteções absorventes masculinas para perdas de urina

for men

Características

Pensos especialmente concebidos para homens Apropriados para homens em casos de perdas de urina

Indicações / Instruções

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

14 677 3580 12MoliMed   for men active

Superabsorventes

Neutralizam o odor

Camada exterior ativa em tecido confortável

168 600

Também são indicados para o pós-operatório em cirurgias
à próstata.

Ótima segurança

Graças ao núcleo superabsorvente 
retém a humidade rapidamente

Tecido absorvente

Composição em fibra tecido
não tecido

Novo sistema de proteção total (allround Protect System)

Conferem máxima segurança devido à elevada absorção 
e capacidade de retenção

Protegem a pele da humidade mantendo-a seca

2 - 80MoliMed   for men active / protect 168 502R

R

MoliMed  for men activeR

14 168 705 610 4513 12MoliMed   for men protect

Proteção otimizada contra fugas

Devido ao sistema de ajuste inovador 
(allround Protect System)

Ajuste excelente

Graças à sua forma em V, especialmente
desenhada para se adaptar

à anatomia masculina

R

MoliMed  for men protectR

MoliMed  for men protectR MoliMed  for men activeR

Forma
única!
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MoliMed R

Expositor de balcão

for men

Características

Expositor de balcão em cartolina brilhante

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

14 12MoliMed   for men expositor balcão

Capacidade para 4 pacotes

Embalado individualmente

Comprimento: 38,5 cm. Altura: 49 cm

168 600

MoliMed R

Expositor de chão

Características

Expositor de chão em cartão canelado brilhante

Com 4 prateleiras e 1 porta-folhetos

Embalado individualmente

Comprimento: 70 cm. Altura: 156 cm

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

1 1MoliMed   expositor chão 871 824R

R
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MoliMed R

Pensos anatómicos para perdas de urina

Comfort

Características

Pensos anatómicos absorventes Para pacientes com perdas de urina, como proteção 
após intervenções ginecológicas, ou como pensos 
pós-parto confortáveis e seguros.

Indicações / Instruções

Com almofada fina absorvente e cobertura completa 
em tecido não tecido

Com ajustes elásticos na zona de entrepernas

Proporcionam ótima proteção contra a sensação
de humidade

Fixam-se com segurança à roupa interior através de uma 
faixa adesiva

28

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

168 100 675 4176 12

28 168 101 675 4184 6

28 168 102 675 4192 6

Tamanho

mini (27 x 12 cm)

midi (34 x 14 cm)

maxi (44 x 17 cm)

MoliMed   Comfort

Maior Absorção
O novo núcleo absorvente de 3 camadas

permite a absorção de uma grande
quantidade de urina, conduzindo-a rapidamente

para o seu interior.

Novo

Maior Conforto
Os novos elásticos na zona de entrepernas
de MoliMed® mini, midi e maxi garantem 

um ajuste ideal e um maior conforto

R

MoliMed  ComfortR

MoliMed  ComfortR
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Expositor “Cuidados de higiene”

Características

Expositor de chão com duas frentes opostas constituído 
por uma estrutura metálica lacada a azul HARTMANN

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

1 1Expositor “Cuidados de Higiene”

Com 5 prateleiras, base com 4 rodízios giratórios e calhas 
superiores para a colocação de cartaz de dupla face

Porta folhetos destacável lateral

Embalado individualmente em caixa de transporte
de cartão

861 300

Espaço Sénior

Características

Espaço composto por 2 lineares com 6 peças (4 pratelei-
ras e 2 topos) em cartão plastificado com fita bio-adesiva

Com 4 x 40 cm de altura e comprimento variável de 60 
a 80 cm. Pode ser cortado à medida da prateleira

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

1 1MoliMed   expositor chão 871 824

Altura: 192 cm. Largura: 44 cm

Tamanho

44 x 192cm

HARTMANN

R
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Em qualquer sítio onde as pessoas são tratadas
e cuidadas, várias medidas têm que ser tomadas,
para proteger os pacientes e também os prestadores
de cuidados.

Isto aplica-se em especial ao cuidado geriátrico
de pacientes. Sem dúvida, nem sempre é fácil manter
um nível elevado de higiene.

Produtos de higiene adequados prestam aqui uma con-
tribuição importante.

Por exemplo, a vasta gama Vala, com produtos des-
cartáveis como panos descartáveis, luvas para lavagem, 
babetes, máscaras para a boca e o nariz. Facilita, decisiva-
mente, um consequente procedimento higiénico.

Ajudamos a assegurar um elevado
nível higiénico na medicina e nos cuidados

Vala R

Mais
higiénico

Mais
suave

Mais
económico

Mais
proteção

Clean

Fit

Comfort
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Vala R

Manápulas descartáveis para banho

H
ig

ie
ne

 P
es

so
al

Clean

Características
Destinam-se apenas a uso único

Permitem trabalhar conforme as normas de higiene

São descartáveis e desse modo não implicam despesas 
de lavagem

Produtos especialmente indicados para os
cuidados de higiene em caso de incontinência.

Indicações / Instruções

Vala Clean basic

Manápulas de limpeza descartáveis em tecido não tecido. 
Suaves e resistentes quando molhadas e de abertura arre-
dondada para uma aplicação fácil.

50

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

992 245 40

50 992 242 20

Vala

Os produtos incluem manápulas de limpeza para
a higiene profissional dos utentes

Vala Clean soft

Manápulas de limpeza extra resistentes em tecido não 
tecido, extra suaves e absorventes.

Clean basic (luva higiene)

Vala Clean soft (luva higiene)

De abertura arredondada para uma aplicação fácil.

R

R

Vala  CleanR

Vala  CleanR

Vala Clean film

Manápulas de limpeza descartáveis em papel tissue com 
película interior que proporciona uma proteção adicional.

Limpeza suave mas profunda, devido à superfície em 
relevo.

film

Vala Clean extra

Panos descartáveis para limpeza do paciente.

Tecido não tecido.

Extra macios.

Absorventes e resistentes quando molhados.

Tamanho 30 x 30cm.

Vala Clean roll

Toalhas descartáveis para as mãos, em papel tissue extra
macio.

Absorventes e resistentes.

Pré-cortadas.

Fáceis de retirar do rolo.

50 992 243 28Vala Clean film (luva higiene)R

50 992 234 12Vala Clean extra (pano higiene)R

1 rolo / 175 folhas 992 251 18 rolosVala Clean roll (toalha higiene)R

1 996 858 4Vala Clean box (dispensador)R

basic soft extra roll

Vala  Clean box (dispensador)R
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Vala R

Babetes descartáveis

Fit

Características

Destinam-se a ajudar a manter os utentes limpos
durante as refeições

A roupa fica protegida e os custos de lavagem
são reduzidos

Particularmente indicados para a proteção de pessoas 
imobilizadas.

Indicações / Instruções

Vala Fit band
Babetes descartáveis com atilhos e revestimento de papel 
tissue em ambos os lados com uma camada de plástico 
integrada.

100

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

992 252 613 7828 6

100 992 253 613 7810 6

Vala

Vala Fit tape
Babetes adesivos descartáveis em papel tissue com 
camada de plástico, bolsa canguru e bandas adesivas 
melhoradas para um ajuste mais seguro. Com decote 
arredondado.

Fit band (babetes)

Vala Fit tape (babetes)

38 x 70 cm

Tamanho

38 x 65 cm

Bolsa canguru.

Decote arredondado e fitas reforçadas para um ajuste 
confortável e seguro.

Impermeáveis e absorventes.

R

R

band tape

38 x 70
cm

38 x 65
cm

Vala  FitR

Vala  Fit bandR
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Valaroll R

Rolos para marquesas

Características

Aventais descartáveis de corte simples com peito e fitas 
para atar atrás

Resguardam totalmente o utilizador de forma confortá-
vel, simples e higiénica

São altamente resistentes a rasgões

Produtos especialmente desenvolvidos para hospitais 
e lares de Terceira Idade.

Indicações / Instruções

100

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 992 336 10Vala

Embalagem dispensadora com estabilizador em cartão

Comfort aventais standard

Tamanho

75 x 125 cm

aventais

75 x 125
cm

75 x 140
cm

Vala  ComfortR

Características

Proteção higiénica em rolo, resistente e absorvente

Com perfurações a cada 30cm que permite ser cortado 
conforme o tamanho desejado

2 faces utilizáveis

Indicado para proteger contra sangue, água e outros 
líquidos.

Indicações / Instruções

12 rolos

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 684 555 1Valaroll

Tamanho

57m (50 x 38cm)Basic branco

6 rolosR 680 485 1Valaroll 68m (50 x 38cm)Impermeável azul

Vala R

Aventais descartáveis

Comfort aventais
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MoliCare R Skin

Nova Embalagem!

No desenvolvimento da gama MoliCare   Skin, os fatores 
mais importantes foram a utilização inteligente e a perfei-
ta harmonia dos componentes para proteção
e tratamento, resultado de um sistema inovador especial-
mente concebido com creatina revitalizante, pantenol
hidratante e o novo complexo de proteção “Nutriskin”. 
Assim, MoliCare    Skin favorece as funções naturais da 
pele, e mantém saudável a pele madura e sensível.

O ingrediente inovador creatina estimula o potencial
de energia reduzido da pele, e favorece os seus meca-
nismos naturais. Mas a creatina faz ainda mais: envolve 
as células da pele e protege-as contra agressões do 
exterior. 

Limpar Proteger Cuidar

R

R

É assim que a pele sensibilizada pode ser protegida de 
outros danos. O pantenol é particularmente importante 
para o nível de hidratação da pele. Não só fornece 
agentes nutritivos como contribui para que a pele se 
mantenha hidratada. Todos os produtos são isentos de 
ingredientes de origem animal e corantes. 

A tolerância pela pele sensível foi testada dermatologi-
camente. Além disso os produtos de limpeza têm pH 
neutro. O aroma novo e agradavelmente fresco neutra-
liza os odores. 

MoliCare    SkinR
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MoliCare R

Limpar com sistema

Skin

Características
Os produtos para limpeza MoliCare   Skin
limpam profundamente a pele madura com substâncias 
que respeitam o pH

Para a limpeza rápida e suave da pele madura,
principalmente em casos de incontinência.

Indicações / Instruções

MoliCare    Skin
Toalhetes humedecidos

50 toalhetes

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

995 038 605 7661 12

400 ml 995 081 605 7562 12

Toalhetes humedecidos

Mousse de limpeza

Ajudam a preservar o manto ácido da pele

Toalhetes extra-grandes 
(200 x 300) e extra 
suaves, para uma limpeza 
rápida e prática da área 
genital, com pantenol 
nutritivo
e óleo de amêndoas.

Embalagem com novo 
sistema de abertura e 
sem álcool.

Mousse de limpeza

Para uma limpeza rápida
e suave nas áreas da 
pele
muito sujas em casos
de incontinência.

Aplicação sem água e 
com creatina, apoia o 
mecanis-
mo de defesa natural
da pele.

Novo aroma refrescante 
com neutralizador
de odores.

Sabão líquido

Limpeza suave da 
pele sensível devido 
à incontinência e ao 
acamamento.

Aroma refrescante com 
um novo neutralizador
de odores e com dose-
ador integrado.

35 ml 995 042 - 30

500 ml 995 015 605 7588 12

Mousse de limpeza

Espuma de banho

500 ml 995 017 605 7596 12Champô

500 ml 995 080 605 7570 12

10 ml 995 047 - 100

Sabão líquido

Sabão líquido

Champô

Limpeza suave do 
cabelo
e do couro cabeludo 
seco
e sensível e limpeza 
profunda mesmo 
em caso de lavagens 
pouco frequentes.

Com pantenol nutritivo
e óleo de amêndoas
e doseador integrado.

Com pantenol nutritivo
e óleo de amêndoas.

pH 5,5

Sem álcool

R

R

Espuma de banho

Limpeza suave da pele 
madura sensibilizada
pela incontinência e 
acamamento.

Com pantenol nutritivo 
e óleo de amêndoas e 
aroma refrescante com
um novo neutralizador
de odores.

MoliCare    SkinR MoliCare    SkinR MoliCare    SkinR MoliCare    SkinR

12M6M 6M 6M

MoliCare    Skin
Luvas impregnadas

Não necessita de água.

Solução completa para 
uma lavagem na cama 
para o corpo todo.

Com pantenol suave, 
aloé vera sem álcool.

R

8 luvas 995 083 605 9709 24Luvas impregnadas

Preferência de conforto: 
aquecer no microon-
das ou arrefecer no 
frigorífico.
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Proteger com sistema

Características
A pele madura e desprotegida pode ser facilmente 
agredida por substâncias nocivas do exterior

Proteção das zonas sensíveis da pele contra substân-
cias nocivas.

Indicações / Instruções

200 ml

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

995 022 605 7646 12

10 ml 995 050 - 100

Creme dermoprotector

Creme dermoprotector

É importante protegê-la, não com produtos cosméticos 
de cuidado habituais, mas com um sistema especial-
mente desenvolvido para tal, que forme uma barreira 
contra as influências do meio ambiente e que proteja
a pele de secar ainda mais

100 ml 995 024 605 7547 12

200 ml 995 023 605 7554 12

Mousse dérmica protectora

Óleo protector em spray

Óleo protector em spray

Para pele madura muito 
seca que precisa de pro-
teção específica.

Em spray e fácil de aplicar, 
forma uma camada
protetora para prevenir
a desidratação da pele.

Com pantenol nutritivo e 
óleo de amêndoas e aroma
refrescante com um novo 
neutralizador de odores.

Creme de oxido de zinco

Protege a pele sensibilizada 
da área genital contra
substâncias nocivas. Forma 
uma camada protetora.

Contém o novo complexo 
de proteção Nutriskin para 
fortalecimento da função 
de barreira e regeneração 
da pele.
Aroma refrescante com 
um novo neutralizador
de odores. Emulsão água 
em óleo, com óxido
de zinco.

Mousse dérmica protectora

Proteção fiável e duradoura 
para pele sensibilizada.

Contém novo complexo 
de proteção Nutriskin para 
fortalecimento da barreira 
da pele e da sua função
de regeneração. Com pan-
tenol e ureia hidratante.
Sem óxido de zinco.

Creme de proteção para a pele

Para proteção da pele sem 
óxido de zinco. Forma uma 
película protetora transpa-
rente sobre a pele.
Com uma fórmula inovado-
ra enriquecida com creati-
na, bisabolol, ácidos gordos 
essenciais, aminoácidos
e óleo de amêndoas.

Emulsão de água em óleo.
pH neutro para a pele.

200 ml 995 086 605 7653 12Creme dermoprotector transparente

Com óxido de zinco Sem óxido de zinco

pH 5,5

Sem óxido de zinco

MoliCare R Skin

MoliCare    SkinR MoliCare    SkinR MoliCare    SkinR MoliCare    SkinR

6M12M 12M6M
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Cuidar com sistema

Características
A pele madura e irritada precisa de cuidados especiais Cuidado intensivo da pele madura, especificamente 

em casos de incontinência.

Indicações / Instruções

500 ml

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

995 084 605 7612 12

10 ml 995 048 - 100

Loção corporal

Loção corporal

Para evitar as consequências de uma pele seca,
a pele deve ser protegida o mais cedo possível com os 
produtos especiais do sistema de cuidados Menalind 
professional

200 ml 995 018 6057604 12

10 ml 995 049 - 100

Gel de massagem

Gel de massagem

200 ml 995 085 605 7620 12Creme para as mãos

500 ml 995 021 605 7638 12Óleo para a pele

Óleo para a pele

Cuidado intensivo da pele 
madura, sensível e muito 
seca. Com óleos tratantes
e vitamina E.
Fácil de espalhar e não deixa 
uma camada gordurosa.

O tratamento intensivo é alcançado através de uma 
emulsão rica de água em óleo

Loção corporal

Cuidado intensivo da pele 
madura sensibilizada pela 
incontinência e acama-
mento.

Contém o novo complexo 
Nutriskin para o fortaleci-
mento da barreira da pele
e da sua função de rege-
neração. Com óleo natural 
de amêndoas e aroma
refrescante com neutra-
lizador de odores com 
doseador integrado.

Creme para as mãos

Cuidado intensivo para 
mãos irritadas e muito se-
cas. Com creatina, favorece 
o mecanismo de defesa 
natural da pele.

Emulsão água em óleo.

Gel de massagem

Para a massagem e apli-
cação na nuca, nos ombros,
nos braços ou nas pernas.
Agradável em caso de 
dores musculares devido ao 
acamamento.

Efeito vitalizante com pan-
tenol. Cuidado intensivo da 
pele seca.

pH 5,5MoliCare R Skin

MoliCare    SkinR MoliCare    SkinR MoliCare    SkinR MoliCare    SkinR

3M 6M6M 6M
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As luvas como dispositivo médico de uso único são indicadas
para a utilização médica, o que se traduz na proteção dos 
pacientes contra a contaminação cruzada. 

Luvas de exame em NITRILO
Luvas de exame sintéticas, sem látex e sem pó.
Em conformidade com as normas EN 455 e EN 374 categoria III

A sua segurança é a nossa prioridade

As luvas enquanto equipamento de proteção individual, em 
contraste, protegem somente o utilizador pois constituem 
uma barreira contra as transmissões de germes por via san-
guínea, e infeções por via das secreções.

São um escudo contra produtos de limpeza, desinfetantes, 
químicos, e outras substâncias perigosas.

Critérios da norma EN 455 e EN 374

É bom saber:

Os critérios da norma EN 455, aplicáveis em toda
a Europa, estabelecem elevados níveis de higiene.

As luvas de exame da HARTMANN cumprem inteiramente
os requisitos da EN 455 e da EN 374.

A conformidade com a EN é um pré-requisito básico para obter
a marca CE.

A Diretiva para Equipamentos de Proteção Individual 89/686/CEE divide 
os equipamentos de proteção individual em 3 categorias:

Categoria I: Proteção contra riscos menores

Categoria II: Proteção contra riscos médios  (não pertencem nem à categoria I
e nem à categoria III)

Categoria III: Proteção contra a morte e riscos sérios e irreversíveis

Luvas como dispositivo médico = proteção
para o paciente

Luvas como equipamento de proteção 
individual = proteção para o utilizador

Classificadas como dispositivos médicos, em conformidade 
com a Diretiva Dispositivos Médicos 93/42/CE. A norma 
EN 455 deriva da Diretiva Dispositivos Médicos 93/42/CEE.

Na Europa, as luvas de proteção estão conforme a Diretiva 
para Equipamentos de Proteção Individual 89/686/CEE.
A norma EN 374 deriva da Diretiva para Equipamentos
de Proteção Individual 89/686/CEE.

EN 455: Norma para dispositivos médicos: ensaio às luvas 
médicas, por exemplo para níveis de qualidade (AQL) e 
propriedades físicas, como as dimensões, resistência a 
rasgões, etiquetagem e prazo de validade.

EN 374: Norma para luvas de proteção contra quími-
cos e microorganismos. Indicada para utilizadores que 
manipulem desinfetantes, agentes de limpeza, químicos 
laboratoriais ou preparação, transporte e administração de 
fármacos para quimioterapia.EN 455-1: Requisitos e ensaio à ausência de orifícios

EN 455-2: Requisitos e ensaio às propriedades físicas, 
por exemplo o comprimento

EN 455-3: Requisitos e ensaio para a avaliação
biológica

EN 455-4: Requisitos e ensaio para determinação
do prazo de validade

EN 374-1: Terminologia e requisitos de desempenho

EN 374-2: Determinação e resistência à penetração

EN 374-3: Determinação e resistência à permeabilidade 
de químicos
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Categorias EPP Proteção Aplicação

A tabela seguinte mostra um resumo das aplicações para as diferentes categorias:

Proteção contra pequenos riscos:

Soluções pouco agressivas

Manipulação de:

Desinfetantes diluídos

Detergentes diluídos

Químicos diluídos

Proteção contra riscos que não 

pertencem nem à categoria I 

nem à categoria III:

Proteção contra bactérias e vírus

Proteção do utilizador contra bac-

térias e germes (manipulação de 

material de exame como colheitas 

de urina)

Proteção contra a morte e riscos 

sérios e irreversíveis:

Soluções químicas concentradas, detergentes 

ou desinfetantes, fármacos para quimioterapia

Desinfeção de superfícies de traba-

lho como os quartos dos pacientes

Proteção contra respingos aquan-

do a manipulação de desinfetantes 

concentrados, químicos e fármacos 

para quimioterapia

Preparação de soluções diluídas



35

Peha-soft R

Luvas de exame sintéticas, sem látex e sem pó.

nitrile 

Características
Luvas de exame sem pó para uso único

Não estéreis e ambidextras

Em nitrilo sintético e sem látex

Para utilização universal na área médica onde são exigi-
dos uma elevada sensibilidade tátil e elevado nível
de conforto

Indicações / Instruções

150

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 942 195 10

150 942 196 10

Peha-soft nitrile FINO XS

Tamanho

S

As pontas dos dedos têm textura para uma excelente 
sensibilidade tátil e aderência

Muito confortáveis e ajustáveis

Especialmente adequadas a pessoas alérgicas ao látex 
(alergia tipo I).

Também qualificadas como equipamento de proteção 
pessoal e indicadas para limpeza e desinfeção com 
químicos e desinfetantes. 

150 942 197 10

150 942 198 10

M

L

150 942 199 10XL

Código CNP

619 6824

619 6816

619 6808

619 6790

619 6832

Peha-soft  nitrile FINOR

Peha-soft  nitrile WHITER

Lu
va

s 
d
e 

ex
am

e 
d
es

ca
rt
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ei

s

Com elevada elasticidade, e resistentes a rasgões

Não provocam alergia às proteínas do látex
(alergia tipo I)

Certificadas para o contato com os alimentos

Adicionalmente adequadas para a utilização em
cozinhas pois estão certificadas para contacto com 
alimentos.

200R 942 205 10

200 942 206 10

Peha-soft nitrile white XS

S

200 942 207 10

200 942 208 10

M

L

180 942 209 10XL

698 4328

698 4344

698 4351

698 4310

698 4336

Peha-soft  nitrile WHITER

Peha-soft  nitrile FINO
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Peha-soft R

A luva de nitrilo duplamente qualiicada para máxima proteção.
nitrile GUARD

Características
Luvas de exame e de proteção pessoal, ambidextras, 
sem pó, descartáveis, em nitrilo sintético, de cor azul, 
sem látex

Devido à sua elevada elasticidade, são resistentes
a rasgões

As pontas dos dedos têm uma textura que proporcio-
na uma excelente aderência

Para uso universal na área médica, quando o conforto 
e a elevada sensibilidade são exigidos

Indicações / Instruções

100

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 942 200 10

100 942 201 10

Peha-soft nitrile GUARD XS

Tamanho

S

A extensão do punho oferece uma proteção extra

Não provocam alergia às proteínas do látex

Adicionalmente qualificadas como equipamento de 
proteção pessoal e, por conseguinte aplicáveis em 
laboratórios, quando se desinfetam superfícies, ou             
no manuseamento de químicos e citostáticos.

Além disso, são adicionalmente qualificadas para utili-
zação em cozinhas no contacto com os alimentos.

100 942 202 10

100 912 203 10

M

L

100 942 204 10XL

Código CNP

621 9386

621 9394

621 9402

621 9410

621 9428

Peha-soft  nitrile GUARDR

Peha-soft  nitrile GUARDR
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Peha-soft R

Luvas em vinil, sem pó

vinyl POWDERFREE

Características
Luvas de exame em vinil sintético, sem pó, transparentes, 
para uso único

Isentas de látex, evitam o risco de alergia tipo I (contra 
proteínas do látex) e tipo IV (contra aceleradores)

Proporcionam segurança e são resistentes a rasgões

Oferecem um bom ajuste e sensibilidade táctil

Ambidestras

Dispositivo médico de classe I

Para exames na área médica em que é requirido um 
bom ajuste e sensibilidade táctil.

Indicações / Instruções

Especialmente indicadas para pessoas alérgicas às pro-
teínas do látex (alergias tipo I) ou aceleradores (alergias 
tipo IV).

Peha-soft  vinyl POWDERFREE

Peha-soft  vinyl POWDERFREER

100

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 942 170 10

100 942 171 10

Peha-soft vinyl POWDERFREE S

Tamanho

M

100 942 172 10L

Código CNP

613 0021

612 0013

613 0005
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Peha-soft R

Luvas em látex natural, sem pó

POWDERFREE

Características
Luvas em látex fino e muito suave, sem pó, duplamente 
coloradas, não-estéreis e para uso único

Ponta dos dedos com textura para excelente sensibili-
dade táctil e aderência segura

Ambidestras

Dispositivo médico de classe I

Certificadas para o contacto com alimentos

Para utilização na área de cuidados médicos em que se 
exige elevado conforto e sensiblidade.

Indicações / Instruções

Adicionalmente certificadas para o contacto com os 
alimentos.

100

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 942 159 10

100 942 160 10

Peha-soft POWDERFREE XS

Tamanho

S

100 942 161 10M

Código CNP

613 7802

676 0793

676 0801

Particularmente indicadas para peles que reagem nega-
tivamente ao pó.

Peha-soft  POWDERFREER

100 942 162 10L 676 0827

Peha-soft  POWDERFREER
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Peha-taft R

Luvas cirúrgicas em látex natural, com pó

Classic POWDERED

Características
Luvas cirúrgicas com pó, para uso único

Estéreis

Em látex de borracha natural, extra suave e fino

Utilização universal em todos os tipos de cirurgia
e adicionalmente certificadas como equipamento
de proteção individual.

Indicações / Instruções

50 pares

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 942 741 4

50 pares 942 742 4

Peha-taft Classic POWDERED 6

Tamanho

6,5

Ponta dos dedos com textura para uma sensibilidade
e aderência otimizadas

Altamente elásticas e resistentes a rasgões

50 pares 942 743 4

50 pares 942 744 4

7

7,5

50 pares 942 745 48

Código CNP

675 3913

675 3921

675 3939

675 3947

675 3954

Equipamento de proteção individual classe III

50 pares 942 746 48,5 675 3962

Peha-taft   Classic POWDEREDR

Peha-taft  Classic POWDEREDR

Lu
va

s 
ci

rú
rg

ic
as

Muito confortáveis ao uso

O formato anatómico evita o cansaço dos dedos

Como tal, são aplicáveis em laboratórios para
a manipulação de químicos ou citostáticos.
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Peha-taft R

Luvas cirúrgicas em látex natural, sem pó

Classic POWDERFREE

Características
Luvas cirúrgicas sem pó, para uso único

Estéreis

Utilização universal em todos os tipos de cirurgia
e adicionalmente certificadas como equipamento
de proteção individual.

Indicações / Instruções

Em látex de borracha natural, extra suave e fino

Equipamento de proteção individual classe III

Ponta dos dedos com textura para uma sensibilidade
e aderência otimizadas

50 pares

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 942 645 4

50 pares 942 646 4

Peha-taft Classic POWDERFREE 6

Tamanho

6,5

50 pares 942 647 4

50 pares 942 648 4

7

7,5

50 pares 942 649 48

Código CNP

613 7786

613 7778

613 7760

613 7752

613 6747

50 pares 942 650 48,5 613 6739

Peha-taft  Classic POWDERFREER

Peha-taft  Classic POWDERFREER

Altamente elásticas e resistentes a rasgões

Muito confortáveis ao uso

O formato anatómico evita o cansaço dos dedos.  

como tal, são aplicáveis em laboratórios para
a manipulação de químicos ou citostáticos.
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Foliodress R

Máscara bloco operatório

mask PROTECT PERFECT

Características
Máscara cirúrgica em tecido não tecido inodoro, com
3 camadas

Lado interior branco, lado exterior azul. Entre camadas 
existe um filtro médio com uma elevada eficiência de 
filtração de bactérias

Máscara cirúrgica facial para utilizadores com pele 
normal a sensivel.

Indicações / Instruções

50

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 992 531 618 6890 6Foliodress mask PROTECT PERFECT

Proteção para o nariz e atilhos para fixação

Foliodress  mask PROTECT PERFECTR

Foliodress  mask PROTECT PERFECTR
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Otimização do tempo

Para o seu dia-a-dia

Ganho em tempo aquando a preparação e a realização
de cuidados médicos

Mediset R

Material necessário para tratamentos médicos, pronto
a usar, e disposto em ordem de utilização

Abertura de uma única embalagem

Melhor qualidade nos tratamentos

Rápido, estéril e de fácil utilização

Composição adaptada aos gestos no tratamento 

Promove o estabelecimento de protocolos

Beneficia a poupança com custos

Planeamento e acompanhamento otimizados
das despesas: um set = um cuidado

Redução das despesas de esterilização

Redução dos custos de substituição de materiais
reutilizáveis

Garantia de esterilidade 

Conforme as normas de esterilização europeias

Redução do risco de contaminação (material de uso único)

Componentes dispostos por ordem de utilização

1 A referência, a designação e a composição do set

2 Em conformidade com a Regulamentação
dos Dispositivos Médicos

3 Etiqueta de traçabilidade
Referência, nome do laboratório, número do lote
e data de validade.
A etiqueta descola-se facilmente e divide-se
em 2 partes.

4 O número de lote do set

5 A data de validade do set

6 O dedo indicador aponta a direção de abertura do set

3

1

2

4

5

6

REF: 470 621

SET PARA SUTURA Nº 14

5 Compressas em tecido não tecido 7,5 x 7,5cm

1 Campo impermeável 50 x 50 cm com orifício adesivo

1 Porta-agulhas - metálico

1 Tesoura pontiaguda - metálico

1 Pinça anatómica - metálica

Deve ser mantido em local seco. 

Os Laboratórios HARTMANN fazem uma contribuição 
para a “Eco-Emballage”.

O fabricante é os Laboratórios HARTMANN França.

Set de uso único.

A embalagem não deve ser utilizada se estiver danificada.

O set é estéril. 
E esterilizado com óxido de etileno.
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Mediset R

Set de Tratamento de Feridas Nº 24

Composição
Conjunto de componentes necessários para a realização 
de um tratamento médico, nomeadamente para a mu-
dança de pensos.

Indicações / Instruções

Composição
Em blister rígido (de cima para baixo): Conjunto de componentes necessários para a realização 

de um tratamento médico, nomeadamente para a mu-
dança de pensos.

Indicações / Instruções

1 set

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 470 406 - 72Mediset Set para Tratamento de Feridas Nº155

Mediset  Set de Tratamento de Feridas Nº155R

1º compartimento: 

1 pinça anatómica - plástico

5 compressas em tecido não tecido 7,5 x 7,5 cm

2º compartimento: 

3 tampões em gaze - tamanho ameixa

2 tampões em gaze - tamanho ameixa

3º compartimento: 

Tr
at

am
en

to
 d

e 
Fe

rid
as

Estéril, de uso único.

Em blister rígido.

Em blister rígido de 3 compartimentos (de cima 
para baixo):

1º compartimento: 

5 compressas em tecido não tecido - 7,5 x 7,5 cm 

2 pinças anatómicas de cor diferente  - 12,5 cm

2º compartimento: 

5 tampões em gaze tamanho ameixa

3º compartimento: 

Vazio

1 campo impermeável 38 x 45 cm

Na parte superior dos compartimentos:

Mediset  Set de Tratamento de Feridas Nº24R

1 set

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 475 284 - 84Mediset Set de Tratamento de Feridas Nº24

Em cima:

1 pinça Kocher
Estéril, de uso único.

Em blister rígido.

Mediset R

Set de Tratamento de Feridas Nº 155
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Composição
Conjunto de componentes necessários para a realização
de um tratamento médico, nomeadamente para a mudan-
ça de pensos.

Indicações / Instruções

Estéril, de uso único.

Em blister rígido.

Em blister rígido (de cima para baixo):

Em cima:

1 pinça Kocher

1 campo absorvente impermeável 38 x 45 cm 

1º compartimento: 

1 pinça anatómica - plástico

5 compressas em tecido não tecido 7,5 x 7,5 cm

2º compartimento: 

3 tampões gaze - tamanho ameixa

3 tampões gaze - tamanho ameixa

3º compartimento: 

Mediset  Set de Tratamento de Feridas Nº499R

1 set

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 470 547 - 72Mediset Set de Tratamento de Feridas Nº499

Mediset R

Set de Tratamento de Feridas Nº 499
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Mediset R

Set para Cateterização Vesical Nº 5594

C
at

et
er

iz
aç

ão
 V

es
ic

al

Composição
Em blister rígido de 2 compartimentos (de cima
para baixo):

Set de tratamento indicado para a preparação da pele, 
das membranas mucosas e/ou de uma sonda durante
a colocação de um cateter urinário. 

Indicações / Instruções

1 set

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 470 222 -Mediset Set para Cateterização Vesical Nº 5594

Não contém sonda.

Estéril, de uso único.

Em blister rígido, com 2 compartimentos.

Mediset  Set para Cateterização Vesival Nº5594R

1º compartimento: 

1 Pinça anatómica

1 Ampola de água estéril 20 ml

1 Seringa 20 ml

4 Tampões - tamanho de ameixa

1 Campo impermeável 75 x 90 cm com orifício

2º compartimento: 

1 Par de luvas em látex, tamanho M

1 Campo impermeável 60 x 60 cm

1 Gel lubrificante

Na parte superior dos compartimentos:

45
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RMediset
Set de Remoção de pontos N.º B1335

Composição
Em blister rígido: de cima para baixo Conjunto de componentes necessários para completar 

um procedimento médico de remoção de pontos.

Indicações / Instruções

1 set

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 991 900 - 120Mediset Set de Remoção de pontos n.º B1335

Mediset  Set de Remoção de pontos n.º B1335R

1 pinça anatómica, plástica

1 lâmina tira pontos, em aço, embalada

3 compressas em gaze, 5 x 5 cm

Estéril, de uso único.

Em blister rígido.

R
em

o
çã

o
 d

e 
Su

tu
ra
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Mediset R

Set de Sutura N.º 5481

Composição
Set de cuidados recomendado para sutura de feridas
com fios, com campo simples e campo com orfício
adesivo.

Indicações / Instruções

Estéril, de uso único.

Em blister rígido.

Em blister rígido de 3 compartimentos (de cima

para baixo):

1º compartimento: 

1 Tesoura, metálica

1 Pinça anatómica, metálica com dente

2º compartimento: 

Sem componentes

3º compartimento: 

Sem componentes

1 Campo absorvente impermeável 38 x 45 cm 

5 Compressas em tecido não tecido, 7,5 x 7,5 cm 

1 Campo absorvente impermeável 50 x 50 cm

com orifício adesivo 10 x 5 cm  

1 Porta-agulhas, em aço

No topo: 

Mediset  Set de Sutura N.º 5481R

1 set

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 470 216 - 72Mediset Set de Sutura N.º 5481

Su
tu

ra
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Composição
Em blister rígido de 3 compartimentos (de cima 

para baixo):
Set de cuidados recomendado para sutura de feridas
com fios.

Indicações / Instruções

1 set

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 470 621 - 24Mediset Set de Sutura N.º 14

Mediset  Set de Sutura N.º 14R

Estéril, de uso único.

Em blister rígido.

1º compartimento: 

1 Tesoura pontiaguda em aço

1 Pinça anatómica, pontas retas em aço

2º compartimento: 

Sem componentes

3º compartimento: 

Sem componentes

5 Compressas em tecido não tecido 7,5 x 7,5 cm

1 Campo absorvente impermeável 50 x 50 cm

com orifício oval adesivo 10 x 5 cm 

1 Porta-agulhas em aço 

No topo: 

Mediset R

Set de Sutura N.º 14

Composição
Em blister flexível com um compartimento (de cima 

para baixo):
Set de cuidados recomendado para sutura.

Indicações / Instruções

1 set

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 470 673 - 36Mediset Set de Pequena Cirurgia N.º B1749

Mediset  Set de Pequena Cirurgia N.º B1749R

Estéril, de uso único.

Em blister flexível.1 Campo impermeável 75 x 90 cm com orifício

1 Campo impermeável 60 x 60 cm 

15 Compressas em gaze 7,5 x 7,5 cm (3 bolsas com

5 unidades em cada)

1 Bisturi n.º 11 com proteção 

1 Porta-agulhas metálico

1 Pinça anatómica de pontas finas - cinzenta

1 Seringa 5ml, 3 peças, L/L

1 Tesoura pontiaguda 11cm

1 Penso adesivo - Cosmopor E 10 x 8 cm1 Agulha 23G 

(0,6 x 25 mm)

Mediset R

Set de Pequena Cirurgia N.º B1749
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Mediset R

Pinça Tira-agrafos 

Composição
Pinça Tira-agrafos, estéril de uso único.

Indicações / Instruções

Instrumento em aço inoxidável, recomendado para
a remoção de agrafos de uma ferida.

Não é adequado para a remoção de agrafos de Michel.

1 tira agrafos de metal

Mediset  Pinça Tira-agrafosR

1 set

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 470 175 - 60Mediset Pinça Tira-agrafos

A
ce

ss
ó
rio

s

Sem látex. 

Não lavar nem re-esterilizar. 

Em bliter rígido. 



Feridasde
Tratamento
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O Sistema ideal para

o tratamento de feridas crónicas

Remoção de necroses

HydroClean  advanceR

Úlcera venosa

Combate da infeção

Atrauman  AgR

Deiscência de sutura

Hydrosorb  GelR

Úlcera de decúbito

Gestão do exsudado
e formação da granulação

Sorbalgon R

Úlcera de decúbito

Gestão do exsudado
e formação da granulação

PermaFoam R

Úlcera de decúbito

Protege a granulação
e mantém o ambiente húmido

Hydrotac R

Úlcera de pressão

Protege a granulação
e mantém o ambiente húmido

Hydrocoll R

Úlcera de pressão

Promove a epitelização
e mantém o ambiente húmido

Hydrosorb R

Enxerto

Gestão do exsudado
e formação da granulação
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de Feridas
Tratamento

HydroClean R

Apósitos de poliacrilato para desbridamento e limpeza de feridas (3 DIAS)

advance

Tr
at

am
en

to
 d

e 
Fe

rid
as

 M
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no

Características
Para terapia húmida de feridas crónicas e de difícil 
cicatrização, na fase de limpeza e granulação.

Indicações / Utilização

Penso Hidro-Responsivo com poliacrilato superabsor-
vente (SAP) incorporado em fibras de celulose e de pasta 
celulósica, ativado com solução de Ringer. Pode ser empregue no tratamento de feridas 

infetadas.

Modo de ação
Hidratação: A solução de Ringer, amolecee liberta as 
necroses.

Absorção
O poliacrilato superabsorvente (SAP) absorve as 
necroses, componentes celulares, bactérias, exsudado e 
metaloproteases (MMPS).

3 DIAS
sem mudanças

de pensos

HydroClean   advanceR

HydroClean  advanceR

NOVO

A camada em contacto com a ferida é composta por 
uma malha de polipropileno na qual foram aplicadas tiras 
de silicone que impedem a aderência do penso à ferida, 
possibilitando uma mudança de penso indolor.

No lado oposto à ferida uma película de polipropileno 
impermeável revestido por um tecido não tecido em 
polipropileno hidrófobo, impede que o penso seque 
prematuramente.

HydroClean   advance irriga e limpa a ferida com solução 
de Ringer durante 3 dias.

R

O SAP inativa as metaloproteases da matriz (MMP) preju-
diciais à cicatrização da ferida.

Pode reativar processos cicatriciais estagnados, caso 
tenham sido causados por uma atividade muito elevada 
das MMPS.

10

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 747 688 6

10 747 670 6

Tamanho

Ø 4 cm

Ø 5,5 cm

HydroClean   Advance 609 762

609 766

10 747 662 6

10 747 654 6

4 x 7 cm

7,5 x 7,5 cm

609 764

609 768

10 747 647 610 x 10 cm 609 772

Oval
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de Feridas
Tratamento

Atrauman R

Apósitos impregnados com triglicéridos

Características

Para o tratamento atraumático de feridas desde a fase 
de cicatrização, para feridas exsudativas e também para 
feridas na fase de granulação e epitelização, no trata-
mento de pacientes com pele sensível ou sensíveis
a determinada medicação.

Indicações / Utilização

10

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R - 20

10 - 10

Tamanho

5 x 5 cm

7,5 x 10 cm

Atrauman 499 510

499 513

Compressas neutras de gaze em poliéster hidrófobo 
impregnadas com triglicéridos

30 - 1010 x 20 cm 499 536

A combinação ideal: a prata, usada em ações terapêuti-
cas relacionadas com feridas infetadas e a compressa não 
aderente, que com os seus triglicéridos especiais cuida da 
ferida, com especial atenção para os seus bordos, evitando 
a maceração.

Modo de ação

Não contém parafina, é permeável ao exsudado e não
adere à ferida

Sem parafina

Sem cera

Atrauman  AgR

Atrauman  AgR

10R 610 1386 12

10 610 1360 12

5 x 5 cm

10 x 10 cm

Atrauman 499 571

499 573

10 610 1378 610 x 20 cm 499 575

Ag

Atrauman  R

Atrauman  R

RAtrauman

RAtrauman Ag

Pensos de gaze não aderente, que contém prata

Com propriedades antibacterianas para o trata-
mento atraumático de feridas,controlo da infeção
e ação bactericida

RAtrauman

RAtrauman Ag

Estão indicados para o uso complementar no tratamento
de feridas infetadas ou em feridas com elevada contami-
nação bacteriana.

Está também indicado como profilaxia adicional
no tratamento de feridas.

Com

Prata
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de Feridas
Tratamento

Atrauman R

Camada estéril de contacto com a ferida para o tratamento
atraumático de feridas

Silicone

Indicações / Utilização
Camada de contacto com a ferida para:

O tratamento de feridas de todos os tipos: superficiais,
agudas, crónicas, ligeira a moderadamente exsudativas.

Utilizar em combinação com o sistema de tratamento 
de feridas por pressão negativa Vivano.

Usar como camada protetora em feridas não exsudati-
vas e em áreas sensíveis da pele.

Atrauman  Silicone só deve ser usado em combinação 
com o sistema de tratamento de feridas por pressão 
negativa Vivano, por profissionais de saúde especializa-
dos.

R

Preparação da ferida:

Antes de aplicar o penso pela primeira vez, e depois de 
cada troca de penso, a ferida deve estar extensamente 
limpa de acordo com as instruções do médico.

Secar a pele à volta da ferida.

5

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN

R

5

Tamanho

7,5 x 10 cm

10 x 20 cm

Atrauman 499 561

499 563

520 x 30 cm 499 565

Aplicação da camada de contacto com a ferida de silicone:

Escolher o tamanho de Atrauman  Silicone que cobre a 
ferida de forma precisa. O Atrauman  Silicone pode ser 
cortado ao tamanho pretendido.
Utilizar tesouras estéreis. Se existir mais do que uma 
peça, assegurar que os poros estão expostos onde
as partes de Atrauman  Silicone se sobrepõe.

R

R

R

Retirar o Atrauman  Silicone da bolsa com ambas as pelí-
culas de proteção.

Segurar com firmeza a película de proteção mais longa 
enquanto se retira a outra película.

Colocar a parte adesiva na ferida e alisar o Atrauman 
Silicone. Retirar a outra película.

R

R

Troca de penso:

Dependendo das condições da ferida, Atrauman  Silicone 
pode ficar na mesma durante alguns dias se for clinica-
mente necessário. No entanto, após pelo menos três 
dias, deve ser verificado o crescimento interno do tecido.

R

Contra-indicações:

Não utilizar Atrauman Silicone em pacientes que possam 
ser alérgicos a algum dos seus ingredientes.

NOVO

Silicone

Atrauman  SiliconeR
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de Feridas
Tratamento

Sorbalgon R

Apósitos de alginato de cálcio

Características
Compressas ajustáveis de fibras de alginato de cálcio que, 
quando em contacto com os sais de sódio presentes no 
sangue e no exsudado da ferida, formam um gel hidrófilo
não aderente

O gel com propriedades hemostáticas para feridas
sangrantes preenche a cavidade da ferida e cria con- 
dições favoráveis à cicatrização, retirando bactérias
da ferida e mantendo-as dentro do gel

Podem ser usadas no tratamento de feridas externas
de qualquer tipo.

Indicações / Utilização

Especialmente adequadas para o tratamento de feridas
sangrantes ou exsudativas, pois as propriedades de 
formação do gel favorecem o processo de cicatrização 
da ferida, p.ex. nas úlceras de origem venosa, escaras,
abcessos, furúnculos, queimaduras, feridas de difícil 
cicatrização causadas por acidente ou cirurgia de 
tumores e feridas sangrantes.

10

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 675 3905 20

10 675 3897 10

Tamanho

5 x 5 cm

10 x 10 cm

Sorbalgon 999 598

999 595

5 677 3606 1410 x 20 cm 999 589

3 677 3614 161 g / 30 cm 999 590

5 677 3622 102 g / 30 cm 999 592

RSorbalgon T

No caso de feridas profundas ou locas a compressa
de alginato de cálcio pode ser utilizada como tampão em 
locais difíceis de aceder. Através da absorção do exsudado 
da ferida o penso transforma-se rapidamente num gel
que assegura o contacto com o leito da ferida.

Modo de ação

Sorbalgon  TRSorbalgon  R

Sorbalgon  R

Sorbalgon  e Sorbalgon TR
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de Feridas
Tratamento

PermaFoam R

Apósitos de espuma

Características
Para limpeza de feridas não infetadas, de exsudado forte
a moderado, e na formação de tecido de granulação.

Indicações / Utilização
Pensos de espuma hidroativos com uma camada
de poliuretano permeáveis ao vapor de água

Especialmente para feridas crónicas problemáticas, 
como por ex. úlceras varicosas e de pressão.

A estrutura de espuma hidrófila especial proporciona, 
através de um efeito capilar reforçado, um transporte 
mais rápido do exsudado da ferida e garante à ferida 
um ambiente húmido equilibrado

Absorvem bactérias e resíduos de células e mantém
estas suas características mesmo sob compressão

Flexíveis e macios, com um bom efeito de almofada,
não provocam irritação

Também estão disponíveis com rebordo de fixação
de boa tolerância cutânea

Especialmente indicados para o tratamento de úlceras 
venosas em combinação com terapia compressiva.

Para o cuidado de queimaduras até 2º grau.

10

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 677 7938 6

5 677 7953 6

Tamanho

10 x 10 cm

10 x 20 cm

PermaFoam 409 401

409 403

5 677 7946 615 x 15 cm 409 405

3 677 7961 620 x 20 cm 409 406

10 677 7979 611 x 11 cm 409 408RPermaFoam Comfort

5 677 7995 610 x 20 cm 409 410

5 677 7987 615 x 15 cm 409 412

3 677 8001 620 x 20 cm 409 413 

3 610 1345 618 x 18 cm 409 422

3 610 1352 622 x 22 cm 409 423

3 610 1329 616,5 x 18 cm 409 424

3 610 1311 1210 x 10 cm 409 425

10 610 1337 68 x 8 cm 409 426

RPermaFoam Sacral

RPermaFoam Concave

RPermaFoam Cavity

RPermaFoam Traqueostomia

A combinação ideal: a prata, usada em ações terapêuti-
cas relacionadas com feridas infetadas e a compressa 
não aderente, que com os seus triglicéridos especiais 
cuida da ferida, com especial atenção para os seus
bordos, evitando a maceração.

Modo de ação

PermaFoam  R

PermaFoam  R

PermaFoam  R PermaFoam  Comfort  R PermaFoam  SacralR PermaFoam  CavityR PermaFoam  ConcaveR PermaFoam  TraqueostomiaR
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de Feridas
Tratamento

HydroTac R

Penso de espuma poliuretano com HydroGel 
não aderente

Características
Pensos de espuma hidrocelular com uma camada
de interface em HydroGel

A estrutura de espuma absorvente com células
de poliuretano macias e finas, permitem uma absorção 
do exsudado e libertando simultaneamente através
do gel hidratante, humidade para o leito da ferida

Para limpeza de feridas não infetadas, de exsudado 
moderado a baixo.

Indicações / Utilização

Ideais para as fases de granulação e epitelização.

3

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 618 0976 12

10 618 0984 6

Tamanho

10 x 10 cm

10 x 10 cm

HydroTac 685 831

685 832

RHydroTac Comfort

Com uma gestão de fluídos mantida em equilíbrio, para 
uma cicatrização efetiva e remoção indolor

Absorvem bactérias e resíduos de células e mantém 
estas suas características mesmo sob compressão

Flexíveis e macios, com um bom efeito de almofada,
não criam irritação

Também estão disponíveis com rebordo de fixação
de boa tolerância cutânea

3 618 1016 1215 x 15 cm 685 839

3 618 1024 12

3 618 1032 12

10 x 20 cm

20 x 20 cm

685 833

685 844

3 618 0927 1212,5 x 12,5 cm 685 814

10 618 0935 612,5 x 12,5 cm 685 815

3 618 0943 1215 x 15 cm 685 817

3 618 0950 1215 x 20 cm 685 820

10 - 615 x 20 cm 685 821

10 - 68 x 8 cm 685 810

3 618 0968 1220 x 20 cm 685 822

HydroTac  ComfortR HydroTac  RHydroTac  R

HydroTac  R
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de Feridas
Tratamento

Hydrocoll R

Apósitos hidrocolóides

Características
Para terapia em ambiente húmido, especialmente
indicados para o tratamento de feridas crónicas
e de difícil cicatrização, que não estejam clinicamente 
infetadas, por ex. úlceras de perna, úlceras de pressão, 
queimaduras de segundo grau.

Indicações / Utilização

10

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 676 9919 20

10 676 9893 20

Tamanho

5 x 5 cm

7,5 x 7,5 cm

Hydrocoll 900 740

900 742

Pensos hidrocolóides absorventes, autoadesivos,
cobertos por uma camada semipermeável que previnem 
a penetração de bactérias

10 675 3830 810 x 10 cm 900 938

Standard Concave

Os hidrocolóides transformam-se em gel e criam um 
ambiente húmido para a ferida que estimula a granu-
lação e a epitelização

Flexíveis e ajustáveis

Podem ser moldados facilmente aos contornos do corpo

Podem ser removidos sem dor

10 610 9470 8

10 610 9488 8

15 x 15 cm

20 x 20 cm

900 939

900 940

10 676 3805 208 x 12 cm 900 756

5 675 3863 16

10 676 9851 12

12 x 18 cm

7,5 x 7,5 cm

900 755

900 757

10 675 3871 2010 x 10 cm 900 758

5 675 3889 1615 x 15 cm 900 760

RHydrocoll

Standard SacralRHydrocoll

ThinRHydrocoll

O penso hidrocolóide absorve o exsudado das feridas 
superficiais com exsudado ligeiro a moderado, contami-
nado com bactérias, e retém-no de maneira segura
na sua matriz de gel. Assegura um ambiente húmido
e equilibrado essencial para a granUlação.

Modo de ação

Standard

10R - 20

5 - 16

10 x 10 cm 

15 x 15 cm

Hydrocoll 900 744

900 748

5 - 1620 x 20 cm 900 749

Classic

Hydrocoll  R

Hydrocoll  R

Hydrocoll  R Hydrocoll  SacralR Hydrocoll  ConcaveR Hydrocoll  ThinR
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de Feridas
Tratamento

Hydrosorb R

Apósitos de hidrogel

Características

Alto teor de água (aprox. 60%) que fornece um 
ambiente húmido à ferida

Penso transparente para uma fácil visualização da 
ferida, com remoção indolor

Indicado para queimaduras superficiais, situações 
pós-cirúrgicas, lesões/desconforto (dor, manchas 
vermelhas, prurido, etc.) e feridas traumáticas 
superficiais.

Indicações / Utilização

Especialmente adequado para o tratamento de 
feridas crónicas de cicatrização lenta, onde a 
granulação não se está a desenvolver.

Efeito calmante e refrescante desde a sua aplicação 
para maior conforto e tolerabilidade do paciente

Promove a granulação e a epitelização

Cobertura semipermeável que permite a pele 
respirar, mas impermeável à água e às bactérias

5

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 675 3723 6

5 675 3731 6

Tamanho

5 x 7,5 cm

10 x 10 cm

Hydrosorb 900 853

900 854

3 675 3749 520 x 20 cm 900 855

Comfort 5 676 0884 12

5 675 3814 6

4,5 x 6,5 cm

7,5 x 10 cm

900 702

900 706

5 675 3822 612,5 x 12,5 cm 900 723

RHydrosorb

Penso de hidrogel que atua como uma segunda pele, 
não permitindo a criação de crostas e promovendo a 
regeneração da pele.

Modo de ação

Pode ser aplicado sob compressas e meias de com-
pressão.

Hydrosorb  ComfortR Hydrosorb  e Hydrosorb  ComfortR R

Hydrosorb R

Hydrosorb  comfortR

Pode ser retirado da ferida ao fim de sete dias.
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de Feridas
Tratamento

Hydrosorb R

Hidrogel amorfo

Gel

Características
Para o tratamento húmido interativo, especialmente in-
dicados quando o estado da ferida requer limpeza ativa 
e tratamento de apoio, por exemplo em feridas com 
difícil cicatrização e muito exsudativas, em feridas clini-
camente infetadas, ou em feridas crónicas de variadas 
etiologias, tais como gangrenas diabéticas, escaras
e úlceras de perna.

Indicações / Utilização

10

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 679 9650 10

Tamanho

15 gHydrosorb 900 844

Gel amorfo utilizados para a remoção de tecido necró-
tico e fibrina. Facilitam a remoção do tecido necrosado 
libertando permanentemente humidade para a ferida. 
Desbridamento seguro

Gel

Podem ser conjugados com outros pensos e minimizam
a dor durante a mudança do penso

A profundidade da ferida 
e o volume de gel residual
na seringa podem ser
determinados ao milímetro.

Documentação simples

Ao contrário dos outros aplica-
dores que retêm gel residual,
a seringa pode ser efetivamente 
esvaziada. A seringa também 
pode ser tapada caso o trata-
mento seja interrompido.

Eficácia de custos

A ponta da seringa ajuda a 
aplicar o gel diretamente na 
ferida, facilitando o desbrida-
mento de fístulas.

Dosagem segura

Hydrosorb é um gel hidrófilo com polímeros de poliure-
tano com uma elevada percentagem de água que
protege a ferida de maneira fiável contra a secura
e previne assim a formação de crostas.

Modo de ação

Hydrosorb  GelR

Hydrosorb  GelR
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de Feridas
Tratamento

Hydrotul R

Apósito impregnado hidroactivo

Características
São gazes impregnadas de simples utilização  que podem 
ser conjugadas com outros pensos e ligaduras

Todos os tipos de feridas superficiais, desde feridas
secas a feridas com exsudado muito elevado, infetadas 
ou não infetadas.

Indicações / Utilização

10

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 612 8033 12

Tamanho

5 x 5 cmHydrotul 499 581

10 612 8009 1210 x 12 cm 499 583

60 612 8017 110 x 12 cm 499 585

5 679 9643 62 g / 30 cm 499 584

Sem parafina

Sem cera

Hydrotul R

Hydrotul R
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de Feridas
Tratamento

Medicomp R

Compressa em tecido não tecido
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Características
Compressa com elevada capacidade de absorção, em 
tecido não tecido branco

Isenta de agentes de ligação e agentes branqueadores 
óticos

Para o tratamento de feridas em geral.

Indicações / Utilização

Para limpeza de zonas e peles sensíveis (por ex. bebés 
e crianças).

100

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 411 831 670 4361 50

100 411 833 670 4379 50

Tamanho

5 x 5 cm

7,5 x 7,5 cm

Medicomp

Medicomp R Estéril

Características
Apresentação em bolsa com 2 compressas

Em caixa dispensadora

100 411 835 670 4387 5010 x 10 cm

100 421 827 621 0153 610 x 20 cm

25 x 2

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 411 074 619 8093 50

25 x 2 411 072 630 3842 40

Tamanho

5 x 5 cm

7,5 x 7,5 cm

Medicomp

25 x 2 411 064 618 0059 4010 x 10 cm

50 x 5 411 535 676 0983 510 x 10 cm

25 x 2 411 075 630 3859 1510 x 20 cm

Estéril

Medicomp R

Medicomp  e Medicomp  EstérilR R

Medicomp  EstérilR

Compressa em tecido não tecido esterilizado
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de Feridas
Tratamento

Grassolind R

Compressa impregnada

Características
Compressa neutra de gaze com vaselina, permeável 
ao ar

A impregnação consiste em: 
vaselina, éster de diglicerol de ácidos gordos,
monocarboxílicos, dicarboxílicos e cera

Para feridas exsudativas superficiais, abrasões, lace-
rações, feridas profundas, queimaduras, escaldaduras, 
queimaduras ácidas, para cobertura de zonas dadoras 
e recetoras de pele enxertada e em cirurgia plástica
e cosmética.

Indicações / Utilização

10

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 499 310 676 0777 20

10 499 313 675 3616 12

Tamanho

5 x 5 cm

7,5 x 10 cm

Grassolind

10 499 314 675 3624 1210 x 10 cm

30 499 336 675 3632 1010 x 20 cm

Grassolind R

Grassolind R
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de Feridas
Tratamento

Eycopad R

Penso ocular

Características
Penso ocular de algodão, com uma camada de gaze 
em algodão puro

Particularmente macio e absorvente

Proteção e tratamento de feridas traumáticas pós 
intervenções oculares.

Indicações / Utilização

25

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 415 540 676 9364 12

Tamanho

56 x 70 cmEycopad

Excelente efeito almofadado que se mantém por 
muito tempo

Esterilizados e embalados individualmente

Eycopad R

Eycopad R
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de Feridas
Tratamento

Cosmopor R

Penso esterilizado para pós-operatório

67

de Feridas
Tratamento

Cosmopor R Steril

Características
Penso autoadesivo que se distingue dos pensos tradi-
cionais pela inovadora combinação dos seus materiais

Ideal para o tratamento de feridas pós-operatórias

Indicações / Utilização
Para o tratamento de feridas pós-operatórias
e cobertura estéril de pequenas feridas,
por ex. em primeiros socorros.

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R

Tamanho

Cosmopor

O núcleo absorvente é 100% algodão

Adere aos contornos do corpo e tem excelentes
propriedades absorventes e de proteção

A suave cobertura em tecido não tecido é permeável 
ao ar e ao vapor de água, não interferindo assim
com as funções naturais da pele

5 900 703 700 4549 1015 x 8 cm

Steril

25 900 814 670 4619 825 x 10 cm

25 900 816 670 4627 735 x 10 cm

Cosmopor  SterilR

Cosmopor  SterilR

5 900 700 700 4481 107,2 x 5 cm

5 900 701 700 4531 2010 x 6 cm

5 900 707 700 4556 2010 x 8 cm

5 900 709 700 4564 2020 x 10 cm
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de Feridas
Tratamento

Características
Tira adesiva de tecido não tecido revestida com uma 
borracha sintética

Hipoalergénica

Permeável ao ar e ao vapor de água

Indicada para o tratamento de pequenas feridas

Indicações / Utilização

Para pacientes com pele sensível

10

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 900 960 679 3810 78

10 900 962 679 3794 78

Tamanho

4 cm x 10 cm

8 cm x 10 cm

Cosmopor Strip

Não adere à ferida

Com uma compressa antiaderente colocada no centro
da superfície do adesivo.

1 rolo 900 963 679 3828 325 m x 4 cm

Cosmopor  StripR

Cosmopor  StripR

Cosmopor R

Penso de tecido não tecido em banda

Cosmopor R Steril
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de Feridas
Tratamento

Características
Película autoadesiva transparente para a proteção e 
tratamento de feridas, que favorece o processo natu-
ral de cicatrização criando um ambiente favorável

Protege a ferida de microrganismos patogénicos, 
reduzindo assim o risco de infeções secundárias

É particularmente útil como proteção para feridas 
secas ligeiramente exsudativas não infetadas,
por exemplo feridas cirúrgicas após dermo-abrasão 
cirúrgica ou enxertos de pele, queimaduras de primeiro 
grau, abrasões e úlceras de decúbito.

Indicações / Utilização

Também pode ser usado como proteção contra líqui-
dos e bactérias para cobertura de pensos absorventes 
(ex. compressas, alginatos de cálcio ou para fixar
cânulas e catéteres).

10

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 612 7613 20

100 612 7621 10

Tamanho

6 x 7 cm

6 x 7 cm

Hydrofilm

10 612 7647 2010 x 12,5 cm

100 612 7639 1010 x 12,5 cm

A película de poliuretano semipermeável facilita
a passagem de gases e humidade.

Dado que é completamente transparente, a ferida 
pode ser inspecionada sem se remover o penso

Destina-se ao tratamento estéril pós-operatório
de feridas ligeiramente exsudativas e à cobertura
de feridas cirúrgicas.

10 675 3699 10

50 675 3707 10

10 x 15 cm

10 x 15 cm

10 612 7688 1015 x 20 cm

50 612 7662 1015 x 20 cm

25 612 7654 1010 x 25 cm

25 612 7605 1012 x 25 cm

10 612 7670 1020 x 30 cm

685 755

685 756

685 757

685 758

685 759

685 760

685 761

685 762

685 763

685 764

685 765

Hydrofilm  R

Hydrofilm  R

HydrofilmR

Película transparente
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de Feridas
Tratamento

Características
Película autoadesiva para a fixação de pensos primá-
rios, composta por poliuretano transparente, semiper-
meável, à prova de água, que proporciona proteção 
contra a penetração de bactérias  

Com adesivo hipoalergénico, pode ser removido de 
forma indolor, sem deixar resíduos

Película de proteção particularmente utilizada para a 
fixação de pensos primários (ex. para cobrir a formação 
de gel do alginato de cálcio).

Indicações / Utilização

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 685 790 621 2068 24

1 685 792 621 2084 32

Tamanho

5 cm x 10 m

10 cm x 10 m

Hydrofilm

1 685 793 621 2092 2015 cm x 10 m

Roll

Hydrofilm  RollR

Hydrofilm  RollR

Hydrofilm R

Película transparente

Roll
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de Feridas
Tratamento

Características
Penso adesivo transparente com um núcleo
absorvente não aderente à ferida. Graças à película 
extremamente fina e transparente, pode inspecio-
nar-se a ferida e a secreção absorvida pelo núcleo 
absorvente a qualquer momento

É particularmente útil como proteção para feridas 
secas ligeiramente exsudativas não infetadas,
por exemplo feridas cirúrgicas após dermo-abrasão 
cirúrgica ou enxertos de pele, queimaduras de primeiro 
grau, abrasões e úlceras de decúbito.

Indicações / Utilização

5

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 612 7696 20

Tamanho

5 x 7,2 cmHydrofilm

5 612 7712 209 x 10 cm

Evitam-se mudanças de penso
desnecessárias. Protege a ferida de microrganismos 
patogénicos e é impermeável.

Destina-se ao tratamento estéril pós-operatório
de feridas ligeiramente exsudativas e à cobertura
de feridas cirúrgicas.

5 612 7738 209 x 15 cm

25 612 7753 1010 x 12 cm

5 612 7761 1010 x 20 cm

25 612 7787 1010 x 25 cm

25 612 7795 1010 x 30 cm

685 770

685 772

685 774

685 776

685 777

685 779

685 780

Assim o risco de infeções secundárias é reduzido
e o paciente pode tomar duche ou banho. A película 
de poliuretano semipermeável permite a passagem
de gases e humidade

A camada adesiva hipoalergénica assegura uma boa 
aderência, mesmo em partes difíceis do corpo.

Plus

Hydrofilm  PlusR

Hydrofilm  PlusR

HydrofilmR

Penso pós-operatório impermeável 

Plus
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de Feridas
Tratamento

Zetuvit R

Pensos pós-operatórios absorventes

E

Características
Penso absorvente não irritante

A camada de cobertura consiste em material de tecido 
não tecido hidrofílico em polipropileno

Para o tratamento de feridas altamente exsudativas 
em todas as áreas da medicina, para acolchoamento 
e proteção de feridas.

Indicações / Utilização

25 pensos

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 413 770 - 1

413 771 - 1

Tamanho

10 x 10 cm

10 x 20 cm

Zetuvit

15 pensos 413 774 - 120 x 20 cm

E estéril

Dispõe de compressa suave com elevada capacidade 
de absorção, um tecido dispersante de fluídos, e uma 
cobertura de tecido hidrofóbico que atua como
barreira e protege a ferida de contaminações

Ostenta a marcação CE de acordo com a Diretiva EU 
93/42/CEE para dispositivos médicos e está classificado 
como dispositivo médico de classe I

Zetuvit  ER

Zetuvit  ER

10 pensos 413 776 - 120 x 40 cm

25 pensos

50 pensosR 413 860 - 12

413 861 - 12

10 x 10 cm

10 x 20 cm

Zetuvit

50 pensos 413 862 - 815 x 20 cm

não-esterilizado

50 pensos 413 863 - 415 x 25 cm

50 pensos

413 864 - 620 x 20 cm

50 pensos 413 865 - 420 x 25 cm

30 pensos 413 866 - 420 x 40 cm

50 pensos

Apresentação: estéril e não estéril
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de Feridas
Tratamento

Características
Adesivo cirúrgico hipoalergénico de tecido têxtil
com adesivo em cola sintética  

Permeável ao ar e ao vapor de água

Para todo o género de retenção de pensos, para fixar 
sondas, cânulas, etc.

Indicações / Utilização

1 rolo

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 900 440 670 3892 300

1 rolo 900 441 670 3900 240

Tamanho

1,25 cm x 5 m

2,5 cm x 5 m

Omniplast

1 rolo 900 442 670 3918 1205 cm x 5 m

(cor da pele)

Adere de forma segura

Pode ser removido sem dor e sem deixar resíduos
na pele

Fácil de rasgar devido às suas margens em zig-zag

Resistente ao tempo e à temperatura.

Para pacientes com pele normal.

Omniplast  R

Omniplast R

Não absorve os raios X

Omniplast R

Adesivo comum
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de Feridas
Tratamento

Omnistrip R

Tiras de sutura cutânea

Características
É produzido em poliéster/poliamida, coberto por um 
adesivo acrílico autocolante

Para fechar feridas, utilizado em alternativa à sutura 
com fios, ou à cirurgia específica para fechar feridas
acidentais e incisões do escalpelo, fazendo aderir
o adesivo à pele e unindo os bordos da ferida.

Indicações / Utilização

250/5

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 616 6900 6

300/6 616 6918 6

Tamanho

3 x 76 mm

6 x 38 mm

Omnistrip

150/3 616 6926 66 x 76 mm

500/10 616 6934 66 x 101 mm

Tem bordos arredondados, é flexível e extensível,
com alta porosidade e permeabilidade à água e ao ar
e boa aderência à pele

300/6 616 6942 612 x 101 mm

540 681

540 682

540 683

540 684

540 685

Omnistrip R

Omnistrip R

12R 697 0525 20

6 697 0517 10

 6 x 38 mm

 6 x 76 mm

Omnistrip 540 030

540 040

Emb. Farmácia

Omnistrip Emb. FarmáciaR
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de Feridas
Tratamento

Omnipor R

Adesivo em tecido não tecido

Características
Adesivo cirúrgico hipoalergénico de tecido não tecido
branco com cola sintética

Extremamente permeável ao ar e ao vapor de água

Adesivo para cobertura e fixação em caso de pa-
cientes com pele muito sensível.

1 rolo

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 900 436 676 9224 300

1 rolo 900 437 676 9232 240

Tamanho

1,25 cm x 5 m

2,5 cm x 5 m

Omnipor

1 rolo 900 438 676 9240 1205 cm x 5 m

Com boa adesividade, sem provocar maceração

Pode ser removido sem dor e sem deixar marcas

Com acabamento à prova de água

Fácil de rasgar

Especialmente para ligaduras de longo prazo e para 
fixação de dispositivos de medição, sondas, etc., em 
partes do corpo particularmente sensíveis.

À prova de raios X

Durável

Resistente ao tempo e à temperatura

Omnipor R

Omnipor R

Indicações / Utilização
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de Feridas
Tratamento

Omnisilk R

Adesivo de seda sintética

Características
Adesivo hipoalergénico de seda artificial branca
com cola sintética

Para retenção suave de pensos, fixação de sondas, 
cânulas, cateteres, etc.

Indicações / Utilização

1 rolo

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 670 3983 300

1 rolo 670 3991 240

Tamanho

1,25 cm x 5 m

2,5 cm x 5 m

Omnisilk

1 rolo 670 4007 1205 cm x 5 m

Boas propriedades de duração e resistência
à temperatura

900 430

900 431

900 432

Permeável ao ar e ao vapor de água

Boa aderência

Fácil de rasgar

Radiotransparente

Para pacientes com pele sensível.

Omnisilk R

Omnisilk R
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de Feridas
Tratamento

Omnitape R

Adesivo forte não elástico

Características
Adesivo forte 100% viscose, com cola de óxido
de zinco

Particularmente tênsil e não elástico para limitar
o movimento ou imobilizar articulações.

Para envolvimento funcional, por exemplo: estabi-
lização das articulações, especialmente em caso
de rotura de ligamentos.

Indicações / Utilização

1 rolo

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 500 058 676 9190 96

1 rolo 500 059 676 9208 96

Tamanho

2 cm x 10 m

3,75 cm x 10 m

Omnitape

1 rolo 500 060 676 9216 485 cm x 10 m

Para apoio e alívio de lesões musculares.

Para o tratamento de manutenção de luxações.

Como medida profilática e de recuperação em medi-
cina desportiva.

Omnitape R

Omnitape R
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de Feridas
Tratamento

Omnifilm R

Adesivo de película plástica microperfurada

Características
Adesivo hipoalergénico de seda artificial branca
com cola sintética

Para retenção suave de pensos, fixação de sondas, 
cânulas, cateteres, etc.

Indicações / Utilização

1 rolo

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 675 6791 300

1 rolo 675 6809 240

Tamanho

1,25 cm x 5 m

2,5 cm x 5 m

Omnifilm

1 rolo 675 6817 1205 cm x 5 m

Boas propriedades de duração e resistência
à temperatura

900 433

900 434

900 435

Permeável ao ar e ao vapor de água

Boa aderência

Fácil de rasgar

Radiotransparente

Para pacientes com pele sensível.

Omnifilm R

Omnifilm R
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de Feridas
Tratamento

Características
Banda autoadesiva hipoalergénica de tecido não tecido 
com adesivo sintético para fixar pensos

Especialmente macia e elástica no sentido da largura

Fixação e retenção de pensos, cobrindo totalmente
as articulações e partes angulares do corpo sem
impedir os movimentos.

Indicações / Utilização

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R

Tamanho

Omnifix

Fixação de equipamento, cateteres e cânulas.

Indicado para pacientes com pele sensível.
Muito permeável ao ar e ao vapor de água.
Não macera e tem boa aderência

Retira-se sem dor e sem deixar marcas. É esterilizável

Neutra contra os raios X

Durável e não altera devido a mudanças de temperatura

1 rolo 900 602 670 4080 60  5 cm x 10 m

1 rolo 900 603 670 4106 3210 cm x 10 m

Omnifix R

Omnifix R

ROmnifix 1 rolo 900 626 670 4064 2410 cm x 2 m

1 rolo 900 624 698 5093 125 cm x 5 m

Emb. Farmácia

Omnifix Emb. Farmácia

1 rolo 900 622 698 5085 6410 cm x 5 m

R

1 rolo 900 604 670 4163 2015 cm x 10 m

1 rolo 900 605 670 0967 1620 cm x 10 m

Omnifix R

Banda adesiva em tecido não tecido



79

de Feridas
Tratamento

Peha-crepp R

Ligadura de ixação superelástica

E

Características
Ligadura de retenção, especialmente para articulações 
e partes cónicas do corpo.

Indicações / Utilização

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 675 4127 160

1 675 4135 200

Tamanho

4 cm x 4 m

6 cm x 4 m

Peha-crepp

1 675 4143 2008 cm x 4 m

Elasticidade aproximada de 155%

303 010

303 011

303 012

Rápida e fácil aplicação

Sem necessidade de voltas para fixar

Não escorrega

Pode ser fervida e esterilizada.

Ligadura de contenção superelástica, em tecido suave 
com grande proporção de fibras naturais

1 675 4150 12010 cm x 4 m

1 675 4168 8012 cm x 4 m

303 013

303 014

E

Peha-crepp  ER

Peha-crepp  ER
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de Feridas
Tratamento

Características
Ligadura de contenção extremamente elástica DIN 
61634-FB, com fios de urdidura de poliamida e fios
de trama suaves para a pele

Produzida a partir de fibras de viscose hidrofílicas

Ligadura de retenção, especialmente nas articulações
e partes cónicas ou redondas do corpo.

Indicações / Utilização

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 310 100 675 7823 160

1 310 101 675 7831 200

Tamanho

4 cm x 4 m

6 cm x 4 m

Peha-Lastotel

1 310 102 675 7849 2008 cm x 4 m

Ideal para fixar talas. 

Elasticidade aprox. 140%

Aplicação rápida e fácil, sem necessidade de voltas 
para fixar

Mantém-se fixa sem deslizar

1 310 103 675 7856 12010 cm x 4 m

1 310 104 675 7864 8012 cm x 4 m

Pode ser esterilizada

Cor branca

Peha-Lastotel  R

Peha-Lastotel  R

Peha-Lastotel R

Ligadura de ixação com elevada elasticidade
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de Feridas
Tratamento

Peha-haft R

Ligadura elástica de ixação coesiva

Características
Para retenção de pensos, especialmente em articulações

Indicações / Utilização

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 670 4189 90

1 670 4114 90

Tamanho

4 cm x 4 m

6 cm x 4 m

Peha-haft

1 670 4122 1208 cm x 4 m

Com efeito coesivo duplo devido à estrutura crepe
do tecido e à sua impregnação em látex

932 441

932 442

932 443

Elasticidade aprox. de 85%

Utilização económica do material devido à sua coesão

São necessárias apenas algumas voltas para assegurar 
uma aplicação segura

Adere a si própria e não aos pelos, pele ou roupa.
Permeável ao ar e bem tolerada pela pele

Ligadura elástica coesiva de contenção

1 670 4130 13510 cm x 4 m

1 670 4197 8412 cm x 4 m

932 444

932 445

Pode ser esterilizada

Partes cónicas e arredondadas do corpo

Fixação de material ortopédico, cânulas, etc

Indicada como ligadura de apoio com compressão 
ligeira

Peha-haft  R

Peha-haft  R
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Tratamento

Stülpa-fix R

Rede tubular

Características
Ligadura tubular de rede elástica com uma
elevada proporção de fibras de algodão

De rápida e fácil colocação e retenção segura
e durável

Ideal para cobertura e retenção em todas as partes
do corpo.

Indicações / Utilização

1 c/ 25m

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 932 541 618 6809 16

1 c/ 25m 932 542 618 6817 10

Tamanho

Nº1 (dedos)

Nº2 (mão, braço, pé, perna criança)

Stülpa-fix

1 c/ 25m 932 543 618 6825 8Nº3 (perna estreita, cabeça de criança)

Pode mudar-se facilmente o penso sem retirar
a ligadura

Pode ser cortada ao tamanho sem rasgar

Pode ser esterilizada

1 c/ 25m 932 544 618 6833 5Nº4 (cabeça, tronco de criança e perna larga)

1 c/ 25m 932 545 618 6841 4Nº 5 (tronco)

1 c/ 25m 932 546 618 6858 3Nº 6 (tronco largo)

1 c/ 25m 932 547 618 6866 3Nº 7 (tronco muito largo)

Stülpa-fix  R

Stülpa-fix  R
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de Feridas
Tratamento

Características
Para compressão moderada.

Indicações / Utilização

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 675 4002 70

1 675 4010 55

Tamanho

6 cm x 5m

8 cm x 5 m

Idealast

1 675 4028 6010 cm x 5 m

Boa pressão em atividade com pressão ligeira durante
o repouso, com extensibilidade aprox. de 80%

931 153

931 154

931 155

Efeito aderente bilateral para um ajuste anti-deslizante

Podem ser usadas em posição de repouso. 
Permeáveis ao ar

Laváveis à mão e reutilizáveis. Esterilizáveis

Ligadura coesiva de elasticidade permanente de curta 
tração, com tecido igual ao das “Ideal bandages”.
Não perde a elasticidade durante o uso

1 616 6884 5012 cm x 5 m

1 675 4036 4515 cm x 5 m

931 156

931 157

Como profilaxia e seguimento em problemas venosos.

Indicada como ligadura de apoio e de alívio em lesões
músculo-esqueléticas.

Como ligadura de desporto.

Para retenção de pensos com efeito compressivo.

Para segurar talas.

Também pode ser utilizada quando o paciente está
a repousar.

Pode ser fervida e esterilizada.

1 616 6892 3020 cm x 5 m 931 158

10R 676 9356 610 cm x 4 mIdealast 931 103Color Sort.

Idealast  R

Idealast  R

Idealast R

Ligadura de contenção com pouca elasticidade, 69% algodão,
31% poliamida, coesiva
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de Feridas
Tratamento

Características Indicações / Utilização
Para compressão leve a moderada.

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 931 110 40

931 111 40

Tamanho

6 cm x 4 m

8 cm x 4 m

Idealast-haft

931 112 4010 cm x 4 m

1

1

Idealast-haft R

Idealast-haft R

Ligadura de curta tração com efeito coesivo em ambos 
os lados da ligadura para um ajuste perfeito

Pressão em atividade com pressão ligeira durante
o repouso

Permeável ao ar

Pode ser esterilizável (vapor a 134ºC)

Radio-transparente, branca

Profilaxia e follow-up em problemas venosos.

Como ligadura de suporte e de alívio em lesões 
músculo-esqueléticas.

Como ligadura de desporto.

Latexfree

Para retenção de pensos com efeito compressivo.

Para segurar talas.

Idealast R

Ligadura de contenção com pouca elasticidade, 69% algodão,
31% poliamida, coesiva
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de Feridas
Tratamento

RIdealflex
Ligadura elástica permanente

Universal

Características
Ligadura elástica permanente, multiusos, com elastici-
dade de aprox. 85%

Bem tolerada pela pele

Pode ser lavada e esterilizada

Indicada como ligadura de retenção com efeito
de compressão.

Indicações / Utilização

Para compressão leve.

Utilizada como ligadura de alívio e suporte de lesões
músculo-esqueléticas.

10

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 931 271 28

10 931 272 18

Tamanho

6 cm x 5 m

8 cm x 5 m

Idealflex Universal

Idealflex  UniversalR

Em branco natural

Como ligadura de desporto.Composição do material: 66% algodão, 33% polia-
mida, 1% elastano

Idealflex  UniversalR

10 931 273 2110 cm x 5 m

10 931 274 2312 cm x 5 m

10 931 275 1815 cm x 5 m

10 931 276 820 cm x 5 m
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de Feridas
Tratamento

Características
Para compressão forte em edemas venosos crónicos
obstrutivos, úlceras de perna e tromboflebites cicatrizadas.

Indicações / Utilização

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 618 6874 40

1 618 6882 40

Tamanho

8 cm x 5 m

10 cm x 5 m

Idealhaft

Elasticidade de cerca de 60%

931 694

931 695

Efeito coesivo para ajuste perfeito

Boa pressão em atividade com pressão ligeira durante
o repouso

Também pode ser utilizada quando o paciente está
a repousar

Ligadura coesiva de baixa extensibilidade com tecido 
igual ao da “Ideal bandage”

Follow-up de problemas venosos e em fleboartroses
do joelho.

Como ligadura de apoio e de alívio em lesões
músculo-esqueléticas.

Como ligadura de desporto.

Permeável ao ar

Lavável à mão e reutilizável

Idealhaft R

Idealhaft R

Idealhaft R

Ligadura coesiva de baixa elasticidade, 100% algodão
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Tratamento

Tensocrepe R

Ligadura elástica de contenção, 100% algodão

R85

Características
Ligadura indicada para compressão moderada.

Indicações / Utilização

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 677 3481 50

1 677 3499 50

Tamanho

5 cm x 4 m

7 cm x 4 m

Tensocrepe

1 677 3507 5010 cm x 4 m

Confortável e sem restrições de mobilidade

935 110

935 111

935 112

Respirável

Absorvente

Não escorrega

Ligadura de elasticidade longitudinal com superfície
em crepe e boa tolerância cutânea

1 677 3515 5015 cm x 4 m

1 677 3523 5020 cm x 4 m

929 067

929 068

Para o tratamento e profilaxia de distúrbios venosos.

Como ligadura de apoio e suporte em lesões
músculo-esqueléticas.

Como ligadura de desporto.

Como ligadura de retenção com efeito compressivo.

Para fixação de talas.Lavável

Resistente a unguentos, óleos, gorduras e transpiração

Esterilizável

R85

Tensocrepe  R85R

Tensocrepe  R85R
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de Feridas
Tratamento

Características
Ligadura de curta tração DIN 61632, com ourela, com 
elasticidade têxtil de 90% min., lavável e esterilizável

A elasticidade perdida durante a utilização é recuperada 
com a lavagem das ligaduras

É utilizada para compressão em edemas obstrutivos
de origem venosa crónica, úlceras nas pernas, em 
tratamentos profiláticos, em tromboflebites, acompa-
nhamento de doenças venosas e profilaxia de trom-
bose (pré e pós-operatória).

Indicações / Utilização

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 931 755 675 7633 20x10

1 931 756 676 0819 25x10

Tamanho

6 cm x 5 m

8 cm x 5 m

Idealbinde

1 931 757 675 7708 20x1010 cm x 5 m

1 931 759 675 7658 5015 cm x 5 m

Indicada como ligadura de suporte e alívio em lesões 
músculo-esqueléticas, como apoio de entorses
e distensões, para veias varicosas, como suporte para 
auxiliar a reabilitação após cirurgia ortopédica.

Idealbinde R

Idealbinde R

Ligadura de contenção, 90% de elasticidade
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Tratamento

Pütter-haft R

Ligadura coesiva de baixa elasticidade, 100% algodão

Latexfree

Características Indicações / Utilização
Para compressão forte.

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 931 840 - 60

931 841 618 6874 40

Tamanho

6 cm x 5 m

8 cm x 5 m

Pütter-haft

931 842 618 6882 4010 cm x 5 m

1

1

Pütter-haft R

Pütter-haft R

Ligadura coesiva em algodão crepe, de curta tração, 
com elasticidade têxtil de aproximadamente 60%, 
efeito coesivo em ambos os lados da ligadura para um 
ajuste perfeito

Elevada pressão quando em atividade e pressão ligeira 
durante o repouso

Também pode ser utilizada quando o paciente está
numa posição de repouso, permeável ao ar

Pode ser esterilizável (vapor a 134ºC)

Radiotransparente, da cor da pele.

Em edemas venosos crónicos obstrutivos, úlceras de 
perna cicatrizadas e tromboflebites, para o tratamento
de “follow-up” de patologias de origem venosa e em 
fleboartroses do joelho.

Como ligadura de apoio e de alívio em lesões muscu-
loesqueléticas.

Como ligadura de desporto.

Latexfree

Te
ra

pi
a 

C
om

pr
es

siv
a
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de Feridas
Tratamento

Características
Ligadura de apoio pós-operatória alternativa às ligadu-
ras elásticas

Alivia grandes feridas abdominais

Indicada para fixar grandes pensos, mesmo sob com-
pressão.

Indicações / Utilização

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 932 531 789 4105 15

1 932 532 789 4113 15

Tamanho

Nº1 65 - 75 cm

Nº2 75 - 85 cm

Verba

1 932 533 789 4121 15Nº3 85 - 95 cm

Previne hérnias incisionais

1 932 534 789 4139 15Nº4 95 - 105 cm

Permite a verificação rápida e confortável da ferida 
durante a visita médica.

1 932 535 789 4147 15Nº5 105 - 115 cm

Verba R

Verba R

Verba R

Ligadura de apoio pós-operatória
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Tratamento

Pütterbinde R

Ligaduras de compressão extra forte, baixa elasticidade,
curta tração e 100% algodão

Características
Ligaduras de longa duração, que não se alteram
em contacto com a gordura, óleo ou transpiração

Tempo de aplicação de 1,5 minutos para a desinfeção 
cirúrgica das mãos e 30 segundos para desinfeção 
higiénica das mãos

Tolerância cutânea excecionalmente boa, mesmo
com utilização a longo prazo

Para compressão extra forte depois da secagem
de varizes, edemas agudos ou crónicos devido
à congestão venosa.

Indicações / Utilização

Úlceras venosas e tromboflebites utilizando a técnica
de ligaduras sobrepostas.

Pütterbinde R

Embalagem com uma ligadura.

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 931 808 618 6700 20

1 931 810 677 7441 20

Tamanho

8 cm x 5 m

10 cm x 5 m

Para doentes com mobilidade.

Pütterbinde

Pütterbinde  R

Pütterbinde  R
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de Feridas
Tratamento

Características

Permeáveis ao ar e bem toleradas pela pele

Esterilizáveis (autoclave a 134º)

Para compressão extra forte depois da secagem de 
varizes, edemas agudos ou crónicos devido à con-
gestão venosa.

Indicações / Utilização

Úlceras venosas e tromboflebites utilizando a técnica
de ligaduras sobrepostas.

Ligaduras de longa duração, que não se alteram
em contacto com a gordura, óleo ou transpiração

Laváveis até 15 vezes

Podem manter-se na perna durante 7 dias

Com características bi-elásticas para melhor conforma-
bilidade à forma do pé

Para doentes com mobilidade.

Pütter 10

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 931 832 618 0901 10

10 931 833 618 0919 10

Tamanho

8 cm x 5 m

10 cm x 5 m

Flex

Pütter  FlexR

Pütter  FlexR

Ligaduras de espessura reduzida que permitem o uso 
de calçado

Pütter R

Ligaduras de compressão extra forte, baixa elasticidade,
curta tração e 100% algodão

Flex
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de Feridas
Tratamento

Lastodur R

Ligadura de compressão forte e progressiva

Características
Tração longa e elasticidade permanente, extensibilidade 
aprox. de 180%

Tensão variável de acordo com a compressão desejada, 
resistente, não indicada em posição de descanso como 
todas as ligaduras de compressão forte

Permeável ao ar e bem tolerada pela pele

Durável

Pode ser fervida

Da cor da pele

Para compressão moderada

Indicações / Utilização
Lastodur   WEICH

Para a profilaxia e tratamento de problemas venosos

Para reforçar o nível de compressão, quando aplicada 
sobre ligaduras elásticas têxteis

Como ligadura de apoio em lesões músculo-esqueléti-
cas.

R

Para compressão forte

Lastodur   STRAFF

Para a profilaxia e tratamento de problemas venosos

Para reforçar o nível de compressão, quando aplicada 
sobre ligaduras elásticas têxteis

Como ligadura de apoio em lesões músculo-esqueléti-
cas.

R

Como ligadura de desporto

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 931 655 678 0536 40

1 931 663 675 7773 60

Tamanho

10 cm x 7 m

6 cm x 7 m

Lastodur WEICH

1 931 664 675 7781 608 cm x 7 m

RLastodur STRAFF

1 931 665 675 7799 6010 cm x 7 m

1 931 666 675 7807 3012 cm x 7 m

1 931 668 675 7815 2020 cm x 7 m

Lastodur  WEICHR Lastodur  STRAFFR

Lastodur  WEICHR

Lastodur  STRAFFR
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de Feridas
Tratamento

Vano 4 R

Ligadura de compressão sem latex

Im
ob

iliz
aç

ão

Características
É um sistema de ligaduras de compressão de 4 cama-
das, sem látex, aplicável à maior parte dos pacientes 
com úlceras de perna venosas

Quando aplicadas corretamente, as Veno 4  providen-
ciam compressão até 7 dias. 

Indicações / Utilização
Para compressão extra forte depois da secagem de 
varizes, edemas agudos ou crónicos devido à con-
gestão venosa.

R

O Set consiste em:

1 ligadura de almofadamento natural

1 ligadura crepe de algodão

1 ligadura elástica de compressão ligeira sem látex

1 ligadura coesiva de suporte sem látex

1 folheto com modo de utilização

Úlceras venosas e tromboflebites utilizando a técnica 
de ligaduras sobrepostas.

Para doentes com mobilidade.

4

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 931 680 620 4487 5

Tamanho

10 cmVeno 4

Veno 4 R

1ª camada 2ª camada 

3ª camada 4ª camada 



Características
PütterPro 2 é um sistema de ligaduras de compressão 
que consiste numa ligadura de curta tração  com um 
revestimento coesivo, sem látex, de um dos lados, e  
numa ligadura de longa tração com um revestimento, 
sem látex, em ambos os lados. 

Indicações / Utilização
PütterPro 2 é utilizado no tratamento da insuficiência 
venosa crónica, com ou sem úlceras venosas (ucv), 
como também de edemas crónico  e IPTB (índice de 
pressão tornozelo-braquial) de 0,8-1,3.

O set aplica-se a todos os tamanhos e  consiste em:

1 ligadura de almofadamento com caraterísticas de curta 
tração. 
Composição: Poliéster + elastano, com revestimento coesivo 
unilateral, isento de látex
Tamanho: 10cm x 6,5m (estirada)

1 ligadura de compressão com caraterísticas de longa tração. 
Composição: Polipropileno + elastano, com revestimento 
coesivo bilateral, isento de látex
Tamanho: 10cm x 8,2m (estirada)

1 folheto com instruções 

2

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 931 685 747 5582 12

Tamanho

10 cmPütterPro 2

PütterPro 2 R

1ª camada 

2ª camada 

PütterPro R

Sistema de ligaduras de compressão com 2 componentes

2

De fácil aplicação, PütterPro 2 proporciona uma terapia 
de compressão não elástica durante 7 dias, dependen-
do das condições  da ferida e do desgaste do penso uti-
lizado. Ambas as ligaduras podem ser rasgadas à mão.

Quando aplicadas juntas, os seus componentes for-
mam um sistema de  compressão não elástico. 

96
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de Feridas
Tratamento

Varolast R

Ligadura elástica de óxido de zinco

Plus

Im
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97

de Feridas
Tratamento

Características
Ligadura semirrígida impregnada com pasta de óxido 
de zinco, pronta a usar

Bem tolerada pela pele

Seca rapidamente

Indicada como uma ligadura permanente de com-
pressão no tratamento de flebite em veias profundas 
ou superficiais.

Indicações / Utilização

Para o acompanhamento do tratamento em casos
de trombose, úlceras nas pernas e dermatites.

Melhor método de compressão para o controlo
de edemas e redução do inchaço provocado por 
problemas venosos crónicos.

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 931 583 610 0461 20

1 931 585 675 7682 20

Tamanho

10 cm x 7 m

10 cm x 10 m

Varolast Plus

Varolast  PlusR

Varolast  PlusR

Características
Ligadura de almofadamento sintética, muito macia, de 
fibras de poliéster frisadas, não absorventes. Respirável

Especialmente macia e bem tolerada pela pele 

Indicações / Utilização
Como material de proteção sob ligaduras de gesso de 
Paris ou como ligadura de apoio e compressão quando 
se pretende apenas um enchimento ligeiro.

Especialmente indicado para pacientes com pele sensível.

30

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 932 049 678 0528 1

Tamanho

10 cm x 3 mRolta

Pouco volumosa

Permeável ao ar e ao exsudado

Pode ser aplicada sem formar pregas devido à sua
extensibilidade tanto longitudinal como transversal

Retira-se com facilidade

Pode ser esterilizada e não absorve os raios x

Soft

Rolta  SoftR

Rolta R

Ligaduras de algodão para almofadamento

Soft

de Feridas
Tratamento

Varolast R

Ligadura elástica de óxido de zinco

Plus

Im
ob

iliz
aç

ão
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de Feridas
Tratamento

Safix R

Gesso de Paris combinado com ligadura de gaze de elevada qualidade 

Plus

98

de Feridas
Tratamento

Características
Ligadura de gaze revestida com gesso medicinal natural Ligaduras

Indicações / Utilização

Para imobilização externa em aplicações de ligaduras 
de gesso com técnicas circulares.

2

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 332 730 - 28

332 732 - 12

Tamanho

6 cm x 2 m

10 cm x 2,7 m

Safix

332 734 - 815 cm x 2,7 m

332 735 - 620 cm x 2,7 m

332 739 - 245 cm x 3 m

332 741 - 1210 cm x 3 m

2

2

2

2

2

Safix  Plus R

Safix  plus Plaster of Paris (PoP) é enrolada num tubo
em cartão com um corte ondulado 

R

Plus

332 744 - 2415 cm x 3 m

332 745 - 1220 cm x 3 m

2

2

Safix  Plus R
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Tensoval R

Tensiómetro de braço

duo control

Indicações / Utilização
Indicado para medição da tensão arterial no braço.

22 - 32 cm

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

1 789 4097 4Tensoval  duo control II

Tensoval  duo control II acessórios

Valores de medição exatos e fiáveis.

Garante a mesma fiabilidade que a medição do médico 
usando o estetoscópio, mesmo na tensão arterial muito 
elevada e em casos de arritmia.

A dupla medição com 2 sensores combina a tecnologia 
“oscilométrica” (método convencional, através da captação 
de vibrações na artéria) com a tecnologia “Korotkoff” (pela 
captação do som da pulsação, através de um microfone
no aparelho).

Funciona a pilhas ou ligado à corrente elétrica.

17 - 22 cm 1 620 5666 10

22 - 32 cm 1 620 5658 10

Braçadeira pequena

Braçadeira média

32 - 42 cm 1 620 5641 10Braçadeira grande

1 787 5757 50

640 3121 4

Transformador

Cardio Control online (cabo USB)

Tamanho da braçadeira

900 222

900 291

900 152

900 243

900 242

900 241

Único, mede com 2 sensores
Aparelhos comuns utilizam apenas 1 sensor na medição 
da tensão arterial.

Todas as vantagens
Resultados exatos
A Tecnologia Duo Sensor é única e garante resultados 
precisos de medição. O Tensoval   duo control é o úni-
co que utiliza 2 sensores para uma maior segurança

Clinicamente Validado

3 braçadeiras confortáveis
Utilização simples e intuitiva

Inteligente
Reconhece e indica a arritmia cardíaca

Guarda 120 leituras
Memória suficiente para dois utilizadores
Guarda as medições efetuadas de manhã e à noite

Serviço de reparação
Garantia de serviço técnico gratuito durante 5 anos

Possibilidade de transferência de dados para
o computador

R

R

R

Transformador para Tensoval
Se mede com frequência a tensão arterial em casa, pode 
utilizar o transformador Tensoval   de forma a poupar
bateria.

R

R

M
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5 anos
garantia 
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Apresentação Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

641 2940 8Tensoval  comfort classic 900 251

Indicações / Utilização
Para a medição da pressão arterial no braço, de forma 
simples e rápida.

Características
Tensiómetro automático para medições no braço

Validado clinicamente (Norma EN 1060-4)

Com capacidade para 60 memórias e braçadeira de 
tamanho único (M+L). Simples de manusear (apenas
2 botões), dispõe de um visor de grandes dimensões 

Funciona a pilhas e tem garantia de 3 anos

Tensoval R

Tensiómetro de braço

comfort classic

R

Unid./Emb.

1

Tam. braçadeira

Tamanho único (M+L)
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Veroval R

Tensiómetro de braço

tensão arterial

Indicações / Utilização

Características

Tensiómetro de braço para uma medição exata e 
cómoda

Medição da tensão arterial totalmente automática com 
elevada precisão

Manuseamento fácil e intuitivo

Visor grande para uma leitura fácil dos valores de 
medição

Deteta e mostra arritmias cardíacas

Análise fácil dos valores de medição graças ao sistema 
de semáforo

Braçadeira universal confortável com ajuste ergonómico

Com verificação integrada da posição da braçadeira

O software Veroval® medi.connect permite guardar
facilmente os dados

Os dados podem ser combinados com todos os disposi-
tivos Veroval®, p. ex. balanças e pulseiras de atividade

Cabo USB incluído

Apresentação Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

603 51 13 4Veroval  tensão arterial 925 303R

Unid./Emb.

1

Tam. braçadeira

22-42cm

Clinicamente Validado

Garante uma medição confortável

Inteligente
Reconhece e indica a arritmia cardíaca

Guarda 200 leituras
Memória suficiente para dois utilizadores
Guarda as medições efetuadas de manhã e à noite

Serviço de reparação
Garantia de serviço técnico gratuito durante 3 anos

www.veroval.info
Possibilidade de transferência de dados para
o computador, através de software Medi.Connect

3 anos
garantia 

2x100

Transformador para Veroval
Se mede com frequência a tensão arterial em casa, pode 
utilizar o transformador Veroval   de forma a poupar
bateria.

R

R

1 603 51 62 50Transformador 925 391
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Veroval R

Tensiómetro de pulso

tensão arterial

Indicações / UtilizaçãoCaracterísticas
Tensiómetro de pulso para uma medição simples e 
fácil

Medição da tensão arterial totalmente automática com 
elevada precisão

Manuseamento fácil e intuitivo

Visor grande para uma leitura fácil dos valores de 
medição

Deteta e mostra arritmias cardíacas

Análise fácil dos valores de medição graças ao sistema 
de semáforo

Com controlo ótico da posição para determinar a 
posição de medição correta à altura do coração

O software Veroval® medi.connect permite guardar
facilmente os dados

Os dados podem ser combinados com todos os disposi-
tivos Veroval®, p. ex. balanças e pulseiras de atividade

Cabo USB incluído

Apresentação Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

603 51 21 4Veroval  tensão arterial 925 323R

Unid./Emb.

1

Tam. braçadeira

12.5-21cm

3 anos
garantia 

2x100
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Veroval R Testes de autodiagnóstico

Já conhece a sensação: Na azáfama da vida diária, adiamos lidar com questões de saúde urgentes durante 
muito tempo. Arriscamos ao negligenciar sintomas ou não os encarar de forma suficientemente séria. Será 
que a minha indisposição pode ser causada por intolerância ao glúten? A minha apatia será causada por uma 
baixa concentração em ferro? Terei sangue oculto nas fezes? Muitas pessoas desejam obter respostas rápidas 
e clinicamente fiáveis, a questões como estas. 

Com Veroval , a HARTMANN – uma das empresas mundiais líderes no fabrico de produtos profissionais para 
hospitais e farmácias e instituições de saúde – disponibiliza agora uma vasta gama de testes de autodiag-
nóstico para uso doméstico. Veroval  testes de autodiagnóstico são fáceis de executar e permitem resultados 
em alguns minutos.

®

®
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Intolerância /Alergias

Sintomas agudos

Planeamento Familiar

Intolerância ao glúten

Alergias (brevemente disponível)

Infeção urinária

Deficiência em ferro

O antibiótico é indicado?

Gravidez - com indicador de semanas 

Fertilidade masculina 

Prevenção gástrica 

Prevenção intestinal

Prevenção



Veroval  Infeção urináriaR

Indicações / Utilização
No caso de desconforto da bexiga com origem indefini-
da – p. ex: uma ligeira irritação ao urinar, ou dores de 
estômago – a questão é se será uma infeção urinária ou 
apenas uma irritação passageira na bexiga.

Com o teste de autodiagnóstico “Infeção urinária” 
Veroval®, pode verificar rapidamente e com segurança 
se há vestígios de substâncias tipicamente associadas a 
infeção no seu trato urinário. Apenas necessita de uma 
pequena quantidade de urina e um minuto.

Características
Teste de autodiagnóstico para uso doméstico 

Precisão: >97%

Rapidez de resultado: 1 minuto

Tipo de teste: À urina

Veroval R

Teste rápido para deteção de glóbulos brancos, nitritos e proteínas

Infeção urinária

Resultados claramente percetíveis  

747 1987 7924 1232

Apresentação Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

747 1995 7Veroval  Intolerância ao glúten 924 203R

Unid./Emb.

1

Indicações / Utilização
Sintomas gástricos recorrentes – tais como estômago in-
chado ou diarreia – podem ser causados por intolerância 
ao glúten, uma proteína que se encontra em muitos ali-
mentos.

Com o teste de autodiagnóstico Veroval® “Intolerância 
ao glúten” pode verificar rapidamente e com segurança 
se os seus sintomas são causados por intolerância ao 
glúten, podendo assim reduzi-los com uma alteração na 
sua dieta. Só necessita de uma gota de sangue da ponta 
do seu dedo e dez minutos.

Características
Teste de autodiagnóstico para uso doméstico 

Exatidão: 98%

Rapidez de resultado: 10 minutos

Tipo de teste: Ao sangue

Veroval R

Teste rápido para deteção de doença celíaca

Intolerância ao glúten

Resultados claramente percetíveis  
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Apresentação

Indicações / Utilização
Os antibióticos são uma terapêutica muito eficaz. Con-
tudo apenas atuam contra bactérias e não contra vírus.  
Identificar se a causa do seu estado gripal é viral ou bac-
teriana – simplesmente com base nos sintomas – é difícil.

Com o Teste de Diagnóstico Veroval® “O antibiótico é in-
dicado?”, pode verificar de forma rápida e segura se a sua 
infeção é de origem bacteriana e se o uso de antibióticos 
está indicado. Só necessita de uma gota de sangue da 
ponta do seu dedo e cinco minutos.

Características
Teste de autodiagnóstico para uso doméstico 

Exatidão: >95%

Rapidez de resultado: 5 minutos

Tipo de teste: Ao sangue

Veroval R

Teste rápido para deteção de infeção bacteriana durante estados gripais

O antibiótico é indicado?

Resultados claramente percetíveis  

Veroval  O antibiótico é indicado?R

Código HARTMANN Código CNP Emb./CaixaUnid./Emb.

747 1946 7924 1431

106

Indicações / Utilização
O ferro desempenha um papel importante no forneci-
mento de oxigénio ao organismo e no metabolismo de 
energia. A deficiência em ferro pode causar letargia, pali-
dez e dores de cabeça. 

Com o teste de autodiagnóstico “Deficiência em ferro” 
Veroval®, pode verificar rapidamente e com segurança se 
os sintomas mencionados acima são causados por defi-
ciência em ferro. Só necessita de uma gota de sangue da 
ponta do seu dedo e dez minutos.

Características
Teste de autodiagnóstico para uso doméstico 

Exatidão: >95%

Rapidez de resultado: 10 minutos

Tipo de teste: Ao sangue

Veroval R

Testes rápido para deteção de baixa concentração de ferro

Deficiência em ferro

Resultados claramente percetíveis  

747 1953 7Veroval  Deficiência em ferro 924 103R 1
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Indicações / Utilização
Grávida – sim ou não? Seguramente pretende uma res-
posta rápida e fiável a esta importante questão. Também 
vai desejar saber de quantas semanas é a gravidez.

Com o teste de deteção precoce de gravidez Veroval® 
com indicador de semanas”, poderá saber se está grávida 
a partir do 10º dia após a fecundação – e se sim, de quan-
tas semanas. Só necessita uma pequena quantidade de 
urina e cinco minutos.

Características
Teste de autodiagnóstico para uso doméstico 

Precisão: >99%

Rapidez de resultado: 5 minutos

Tipo de teste: À urina

Veroval R

Teste de deteção precoce de gravidez com indicador de semanas

Gravidez c/ indicador de semanas

Resultados claramente percetíveis  

Indicações / Utilização
Casais involuntariamente sem filhos questionam-se fre-
quentemente sobre a causa. Se esta residir no homem, 
uma quantidade de espermatozoides abaixo da média no 
esperma, pode ser o motivo.

Com o Teste de Autodiagnóstico Veroval® “Fertilidade 
masculina”, poderá verificar de forma rápida e segura se 
o seu esperma contem espermatozoides suficientes para 
a fecundação. Só necessita de uma pequena quantidade 
de esperma e sete minutos.

Características
Teste de autodiagnóstico para uso doméstico 

Exatidão: >95%

Rapidez de resultado: 7 minutos

Tipo de teste: Ao esperma

Veroval R

Teste rápido para a determinação da concentração de espermatozoides no esperma

Resultados claramente percetíveis  

Fertilidade masculina

Apresentação

Veroval  Gravidez c/ indicador de semanasR

Veroval  Fertilidade masculinaR

Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

747 1979 7924 323

Unid./Emb.

1

747 1961 7924 3631



Apresentação

Veroval  Prevenção gástricaR

Veroval  Prevenção intestinalR

Indicações / Utilização
Além de possíveis doenças dos intestinos, o sangue nas 
fezes também pode ser indicativo do início de cancro dos 
intestinos. Os especialistas recomendam check-ups regu-
lares para as pessoas com mais de 45 anos de idade.

Com o teste rápido de Autodiagnóstico Veroval® “Pre-
venção intestinal”, poderá detetar rapidamente e sem 
complicações se as suas fezes contêm sangue oculto e se 
deve considerar outras medidas preventivas. Só necessita 
de uma amostra de fezes e cinco minutos.

Características
Teste de autodiagnóstico para uso doméstico 

Exatidão: >98%

Rapidez de resultado: 5 minutos

Tipo de teste: Às fezes

Veroval R

Teste rápido para deteção de sangue oculto nas fezes

Resultados claramente percetíveis  

Prevenção intestinal

Indicações / Utilização
As inflamações da mucosa gástrica, tais como gastrites ou 
úlceras no estômago, têm frequentemente como causa a 
bactéria Helicobacter Pylori.

Com o Teste de Autodiagnóstico Veroval® “Prevenção 
gástrica” pode saber rapidamente e com segurança se é 
portador da bactéria e se deve considerar outras medidas 
de prevenção. Só necessita de uma gota de sangue da 
ponta do seu dedo e dez minutos.

Características
Teste de autodiagnóstico para uso doméstico 

Exatidão: >96%

Rapidez de resultado: 10 minutos

Tipo de teste: Ao sangue

Veroval R

Teste rápido para deteção da bactéria Helicobacter pylori

Resultados claramente percetíveis  

Prevenção gástrica

Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

924 003 7747 2001

Unid./Emb.

1

924 023 7747 20191
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Expositor de chão
165 x 64 x 38 cm
Refª 861400
Inclui folhetos público +  1 livro de 
cartões de aconselhamento

Folheto público Cartões de aconselhamento

Website: www.veroval.pt

Material de apoio e comunicação

Vídeo promocional para TV’s

Indicações / Utilização
Destina-se a pais com filhos adolescentes em que existam 
suspeitas de consumo de drogas ou em caso de exames 
regulares para controlo ou para empresas/instituições que 
pretendam averiguar possíveis consumos. 
O teste deteta drogas e derivados (anfetaminas, 
benzodiazepinas, cocaina, marijuana (THC), metadona e 
opiáceos) na urina.

Características
Teste de autodiagnóstico para uso doméstico 

Precisão: >96%

Rapidez de resultado: 5 minutos

Tipo de teste: À urina

Veroval R

Multiteste rápido para deteção de 6 drogas diferentes

Drogas

Resultados claramente percetíveis  

Apresentação Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

608 2602 7Veroval  Drogas 924 153R

Unid./Emb.

1

Expositor 
Mini posto de primeiros socorros
41 x 43 cm
Expositor rotativo de balcão em 
acrílico e PVC
Refª 861345
2 prateleiras + 10 grampos
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Thermoval R

Bebés e crianças

kids flex

Características
Medição em 10 segundos com “Highspeed technology”

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

925 052 641 2783 12Thermoval  kids flex

Sinal acústico

Ponta macia e flexivel

À prova de água

3 anos de garantia

Thermoval R

Crianças

kids

Características
Medição em 10 segundos com “Highspeed technology”

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

925 042 641 2791 12Thermoval  kids

Sinal acústico

Para “piratas” e “princesas”

À prova de água

3 anos de garantia

R

RTe
rm

óm
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s
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Thermoval R rapid

Características
Medição em 10 segundos com “Highspeed technology”

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

925 032 793 6500 12Thermoval  rapid

Sinal acústico e mostrador de tamanho grande

À prova de água e com 3 anos de garantia

Thermoval R standard

Características
Sinal sonoro e função de memória

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

925 022 640 3543 12Thermoval  standard

A ponta do termómetro pode ser facilmente desinfetada

3 anos de garantia

Thermoval R Expositor de balcão

Características
Capacidade para 24 unidades

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

861 340 24Thermoval  Expositor de balcão

Com espaço para folhetos

R

R

R
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Thermoval R

Termómetro de infravermelhos para testa ou ouvido
Clinicamente validado em conformidade com a norma ISO 80601-2-56

duo scan

Características
Termómetro digital com tecnologia de infravermelhos 
para medição da temperatura

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

925 082 619 2344 4Thermoval   duo scan

Medir a temperatura nunca foi tão rápido e preciso

Em apenas 1 segundo é possível medir a temperatura 
no ouvido

Inclui pilhas, caixa rígida e 6 toalhetes de limpeza

Indicações/Utilização
Para medição da temperatura corporal na testa ou ouvido.

Ideal para toda a família.

Ótima qualidade

Fácil de usar

Medição com precisão clínica
Graças à tecnologia de infravermelhos

e à medição direta

Mede a temperatura
no ouvido ou na testa

100 999 979 618 0893 20Soft Zellin toalhetes com álcool

-

Tamanho

60mm x 30mm

R

Thermoval R

Termómetro de infravermelhos sem contacto

baby

Características
Resultados exatos em 3 segundos

1

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

925 092 696 6291Thermoval   baby

Medição de temperatura sem ruído: não incomoda
o bebé enquanto dorme

Memória (x10)

Funcionalidade 3 em 1

R

Resultado imediato
Medição concluida em apenas 1 segundo

3 ANOS

GARANTIA

Emb./Caixa

4

Indicações/Utilização
Para medição da temperatura corporal,
temperatura do ar e de objetos

Ideal para bebés

Na testaEm objetos,
por ex: biberão

Temperatura ambiente, 
p.ex: quarto do bebé

3 ANOS

GARANTIA
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O sensor de medição é o acessório mais importante
e sensível do aparelho. De forma a assegurar medições
rigorosas, este tem de estar limpo e sem danos.

Para obter o maior rigor no caso de medições 
sequenciais, aguardar 30 segundos

entre duas medições.

O utilizador e termómetro deverão estar 
numa sala à temperatura ambiente
durante 30 minutos antes da medição.

Depois de limpar o sensor de medição aguarde pelo 
menos 15 minutos até à próxima medição. 
Isto é essencial para permitir estabilizar
a temperatura do termómetro.

A medição pode ser realizada na testa.

Não efectuar a medição se a testa
ou os ouvidos estiverem húmidos,
transpirados ou molhados.

O ouvido deverá estar o mais limpo
possível. Retirar cabelos, suor, cosméticos
ou sujidade da testa para garantir a precisão
ideal de medição.

A medição pode ser realizada
no ouvido direito ou esquerdo.

Os valores de temperatura podem divergir de 
um ouvido para outro. Por isso, deve medir-se 

sempre a temperatura no mesmo ouvido.

1

2

3

94

5

6

7

8

10

Verá um símbolo no mostrador indicando
se se trata de uma medição no ouvido

ou de uma medição na testa.
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Tiritas R

Características
Pensos antiaderentes, em suporte têxtil e permeáveis 
ao ar

Perfeitos para feridas que requerem muita proteção

Muito resistentes

Classic

19 mm x 72 mm

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas   Classic 20 535 034 676 3870

Emb./Caixa

200

6 cm x 10 cm 10 535 004 676 3888 200

Tiritas R

Características

Concebidos para proteção em meios húmidos e perfura-
dos para facilitar a transpiração

Repelem a sujidade e são resistentes à água

Plastic

19 mm x 72 mm

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas   Plastic 20 535 124 676 3896

Emb./Caixa

200

Sortidos 20 535 134 676 6667 200

19 mm x 72 mm (carteira) 14 535 154 640 8690

6 cm x 10 cm 10 535 104 640 8682

Tiritas R

Características

Pensos muito discretos e resistentes à água

Transparent

2 tamanhos

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas   Transparent 20 535 164 6993816

600

200

Emb./Caixa

200

R

R

R
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Tiritas R

Características
Especialmente concebidos para peles sensíveis

Suaves e permeáveis ao ar

Soft

Sortidos

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas   Soft 20 535 334 676 3953

Emb./Caixa

200

Tiritas R

Características

Especialmente concebidos para zonas sensíveis

Suaves e permeáveis ao ar

Soft white

6 cm x 1 m

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas   Sensitive Elastic 1 Banda 535 484 611 5428

Emb./Caixa

160

8 cm x 1 m 1 Banda 535 504 612 0881 160

Tiritas R

Características

A solução ideal para as crianças

Excelente dermotolerância graças ao adesivo hipoalergénico

Kids

2 tamanhos

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas   Kids 20 535 624 677 6138

Emb./Caixa

200

Com uma película impermeável à água e à sujidade, protegem 
as feridas de uma forma divertida

R

R

R
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Tiritas R

Características
Pensos ideais para quem pratica atividade física

Com um adesivo almofadado, protegem as feridas
da sujidade e da água

Protect plus

Sortidos

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas   Protect plus 30 535 444 676 3987

Emb./Caixa

50

Tiritas R

Características
Pensos totalmente impermeáveis à água

Permeáveis ao ar

Aqua

3 tamanhos

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas   Aqua 20 535 534 613 5210

Emb./Caixa

160

Tiritas R

Características
Especialmente indicados para articulações e outras zonas 
de difícil adesividade

Pensos que se adaptam a todos os tipos de pele

Flexible

6 cm x 10 cm

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas   Flexible 10 535 204 676 6709

Emb./Caixa

200

2 tamanhos 20 535 814 612 5153 180

Elásticos e muito confortáveis

Formato “Rapid” permite a aplicação do penso de uma 
só vez, de forma extremamente rápida e confortável

Tiritas   Flexible Rapid

R

R

R

R
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Tiritas R

Características

Reduzem a dor e o ardor, favorecendo a cicatrização

EFFECT

1,7 cm x 1,2 cm

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

16 536 084 615 2843

Emb./Caixa

10

Tiritas R

Características
Pensos hidrocolóides, para proteção e tratamento de bolhas e calos

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

6 536 034 642 4812

Emb./Caixa

10

De espessura reforçada, com maior resistência à fricção

Máxima adaptabilidade devido à sua forma oval

Reduzem o risco de contágio

Muito discretos e de fácil aplicação

A sua superfície é totalmente hidrocolóide

Aliviam a dor imediatamente após a aplicação e favorecem
a cicatrização.

Transparentes, tornam-se muito discretos após aplicação

Remoção indolor

Permeáveis ao ar e impermeáveis à água e à sujidade

EFFECT

5 536 014 642 4820 10

7 536 998 642 4804 10

Penso labial

6 536 044 640 8765 10

Bolhas e Calos

119

Tiritas   EFFECT Penso labialR

Tiritas   EFFECT Bolhas pequenasR

Tiritas   EFFECT Bolhas grandes no calcanharR

Tiritas   EFFECT Bolhas XLR

Tiritas   EFFECT CalosR
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Características
Penso em spray que protege as feridas, especialmente 
nas partes do corpo mais difíceis de fixar um penso 
tradicional

A película em spray é transparente, quase invisível
e permite o controlo permanente da ferida

21,5 ml

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas   EFFECT  Protect Spray 1 535 774 611 9321

Emb./Caixa

+

Aplicar a película na ferida com um movimento uniforme, 
a uma distância de aproximadamente 10 a 15 cm

O penso em spray seca após cerca de 30 segundos e não arde

Tiritas R EFFECT Protect Spray

Aplicar uma segunda camada se necessário

R

+

20



Tiritas R Medical

Apresentação Código HARTMANN Código CNP

Tiritas   Medical   Queimaduras Peq. 531 212 748 126

Emb./Caixa

12

Características
Pensos em hidrogel, para o tratamento eficaz de queima-
duras, que favorecem a cicatrização

Aliviam a dor, proporcionando uma sensação de frescura 
após aplicação

De fácil aplicação, bem tolerados pela pele e de remoção 
indolor

Permeáveis ao ar, praticamente invisíveis e impermeáveis
à água e à sujidade

Esterilizados

Queimaduras

Tiritas   Medical   Queimaduras Grd. 531 213 748 127 12

Características
Para a proteção de todo o tipo de feridas pouco hemorrágicas e para 
situações de pós-operatório.

    Pensos esterilizados autoadesivos

    Impermeáveis à água

    Transparentes

    Permeáveis ao ar

 

7,2x5cm

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas  Medical
Feridas com hemorragia ligeira

5 531 206 748 1200

Emb./Caixa

30

Tiritas R Medical

R

R

R

Feridas c/ hemorragia ligeira

10x9 cm
Tiritas  Medical
Feridas com hemorragia ligeira

5 531 207 748 1218 22
R

15x9 cm
Tiritas  Medical
Feridas com hemorragia ligeira

5 531 201 748 1226 20
R

20x10 cm
Tiritas  Medical
Feridas com hemorragia ligeira

5 531 202 748 1234 10
R

4,5x6,5 cm

Tamanho

7,5x10 cm

Unid./Emb.

3

3
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Características

Banda autoadesiva, para fixação de pensos primários. Protege contra 
sujidade e microrganismos.

    Impermeável à água   

    Permeável ao ar   

    Transparente

    Recortável à medida

10cmx2 m

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas  Medical banda adesiva 1 531 214 748 1283

Emb./Caixa

20

Tiritas R Medical

R

Banda adesiva
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Tiritas R Medical

Apresentação Código HARTMANN Código CNP

Tiritas   Medical   Escoriações 531 208 748 1242

Emb./Caixa

12

Características
Para todo o tipo de escoriações, abrasões, feridas. Com tecnologia lipidocolóide (hidro-
colóide + parafina), evita a aderência do penso à ferida, promovendo a cicatrização em 
meio húmido.

Escoriações

531 209 748 1259 12

R

Tiritas   Medical   EscoriaçõesR

6x7 cm

Tamanho

10x10 cm

Unid./Emb.

3

3

Tecnologia lipidocolóide

Remoção indolor

Transparente

Impermeável à água

Não adere à ferida

Permeável ao ar

Fácil de aplicar

Absorvente

Características

Previne, reduz e alisa cicatrizes

Reduz cicatrizes recentes e antigas

O penso retira-se sem dor

A aparência da cicatriz melhora em 4 semanas

Redução da vermelhidão e do ardor na cicatriz

Lavável, pode-se reutilizar o mesmo penso até 7 dias

Recomenda-se usar os pensos durante um mínimo de 12 horas/dia durante 3 meses

5x7,2 cm

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas  Medical Red. Cicatrizes 5 999 4030 623 4286

Emb./Caixa

10

Tiritas R Medical

R

Red. cicatrizes

4x30 cmTiritas  Medical Red. Cicatrizes 5 999 4040 623 4260 10R
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Tiritas R

Características
Pensos rápidos em película de polietileno repelente
à água e à sujidade

Com adesivo sintético e núcleo absorvente

De cor azul para fácil deteção

Indicações

Detectables

Para o tratamento rápido de pequenas feridas.

Fácil deteção visual e electromagnética na indústria.

Para profissionais do ramo alimentar que necessitam de 
detetar visualmente e electromagneticamente (no caso 
de uma máquina detetora de metais), um possível e aci-
dental desprendimento do penso durante a manipulação, 
facto que poderá afetar a qualidade garantida por esses 
profissionais.

19 mm x 72 mm

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas   Detectables azuis 100 550 601 610 8233

Tiritas R

Características
Pensos rápidos em película de polietileno

Com adesivo sintético e núcleo com elevada capacidade 
de absorção

Indicações

Plastic

Especialmente indicados para o tratamento de pequenas
feridas.

Emb./Caixa

36

redondos 22 mm

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas   Plastic 1000 281 421 676 3938

Emb./Caixa

16

19 mm x 72 mm 250 281 423 676 3946 32

Repelem a água e a sujidade

R

R

123

Tiritas R

Características
Tecido não tecido cor de pele (sem impressão)

Compressa que assegura a máxima opacidade

Indicações

Penso Ocular

Penso protector oclusivo para o tratamento
de ambliopia/olho vago.

60 x 50mm

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Tiritas   Penso Ocular 20 535 900 700 6700

Emb./Caixa

10

Embalamento individual de pensos

R



Expositor Tiritas

Características

Mostruário de pensos incluído

Dimensão

45 x 20 x 188 cm

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN

Expositor Tiritas chão 1 861 390

Sistema com 18 ganchos metálicos para fixação
de diferentes pensos rápidos

124

Expositor de chão

R

Expositor Tiritas

Características

Sistema com 4 ganchos metálicos para fixação
de diferentes pensos rápidos

Dimensão

20 x 14 x 38,5 cm

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN

Expositor Tiritas balcão 1 861 380

Expositor de balcão

R

Expositor Posto primeiros socorros

Características

Sistema modular de ganchos e prateleiras, adaptável 
para diferentes produtos e gamas

Dimensão

165 x 64 x 38 cm

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN

Expositor Primeiros Socorros 1 861 335

Expositor de chão
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DermaPlast R

Características

Pensos hipoalergénicos de tecido não tecido
elástico e suave

Com adesivo sintético e núcleo absorvente

Podem ser removidos sem dor

Indicações

Tratamento após injeções

Pequenos ferimentos, especialmente nas articulações
e partes cónicas do corpo

Em pacientes com pele sensível ou em partes particular-
mente sensíveis do corpo

40 mm x 16 mm

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Dermaplast   Penso para análises 250 535 381 610 1162

Soft-Zellin R

Características

Toalhete de álcool em tecido não tecido

Impregnado com álcool isopropílico (70% v/v)

Indicações

Adequado para a limpeza da pele antes de injeções
subcutâneas e da recolha de amostras de sangue capilar

Emb./Caixa

60

60 mm x 30 mm

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP

Soft-Zellin 100 999 979 618 0893

Emb./Caixa

20

Da cor da pele, para partes particularmente sensíveis 
do corpo

Pronto a usar

Particularmente flexível e suave

Para limpeza e desinfeção dos sensores dos termómetros 
de infravermelhos Thermoval

Utilizar este produto apenas em conformidade com as 
normas e regulamentos nacionais, em vigor

R

R
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Características

Bolsa de gel reutilizável para a aplicação local de frio 
ou calor

Mesmo a temperaturas de -18ºC mantêm-se flexível
e adaptável

Devido ao seu sistema de fixação (incluído na bolsa), 
pode-se aplicar em qualquer parte do corpo que
necessite tratamento

Indicações
Hipertermoterapia (calor)

Calmor® frio calor é composto a 100% por substân-
cias naturais e biodegradáveis que não contaminam
o meio ambiente

Alívio da dor em caso de lombalgias, dores menstruais, 
dores musculares, reumatismo, dores de costas, estados 
de hipotermia, devido à sua ação estimulante da circu-
lação sanguínea e aos seus efeitos relaxantes sobre
a musculatura

Crioterapia (frio)

Inflamações, dor de cabeça, enxaquecas, contusões, 
“cotovelo de tenista”, luxações, entorses, dor de dentes, 
picadas de insetos, queimaduras superficiais

Alívio da dor em caso de pancadas

Indicado também em estados febris e epistaxe (hemorra-
gia nasal)

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

DermaPlast ACTIVE   Hot/Cold 522 1230 608 25 86112 x 29 cm 12R
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DermaPlast
ACTIVE

R Hot/Cold

DermaPlast
ACTIVE

R Instant Ice

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

DermaPlast ACTIVE   Instant Ice 522 1210 608 25 78115 x 25 cm 12R

Características

Gelo instantâneo – para arrefecimento e alivio da dor 
em caso de lesões. 

Indicações

Instant Ice é um saco de gelo autorefrigerante que pode 

ser utilizado:

     Após distensões, entorses, nódoas negras ou inchaços

     Para queimaduras e dores de dentes 

     Com cobertura, para utilização em qualquer situação



DermaPlast
ACTIVE

R Cool Gel

DermaPlast
ACTIVE

R Warm Cream

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

DermaPlast ACTIVE   Cool Gel 522 1100 608 25 451   100ml 12R

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

DermaPlast ACTIVE   Warm Cream 522 1170 608 25 601   100ml 12R

Características

Gel efeito frio – para arrefecimento e alivio da dor em 
caso de lesões

Indicações

Características

Creme efeito calor – para relaxamento e após 
atividades físicas

Indicações

     Warm Cream é um creme de aquecimento intensivo, 
ideal para atletas
     Suave e hidratante, está indicado para massagem 
antes e após o exercício físico
     O efeito intenso e de longa duração encontra-se 
baseado na sua formulação especialmente adequada que 
promove um relaxamento eficaz
     Com Calêndula, Mentol e Aloé vera.

Cool Gel pode ser utilizado:

     Para arrefecimento e alívio local da dor após esforço 

físico

     Para traumatismos, como hematomas ou estiramentos

     Para dores musculares

     Para lesões de sobrecarga, como entorses ou tendinites 

(ex: cotovelo de tenista)

     Com óleo de menta, arnica e camomila
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DermaPlast
ACTIVE

R Ice Spray

DermaPlast
ACTIVE

R Sport Tape

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

DermaPlast ACTIVE   Ice Spray 522 1120 608 25 521   200ml 12R

Apresentação Tamanho Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

DermaPlast ACTIVE   Sport Tape 522 1300 608 25 9413,75cm X 7m 12R

Características

Ice Spray – para arrefecimento e alivio da dor

Indicações

Adesivo desportivo – estabiliza, fixa e providencia 
suporte

Características Indicações

Sport Tape está indicado para:

      Estabilização, fixação e suporte em zonas sujeitas a 

enorme pressão durante a prática desportiva, como o 

tornozelo, joelho, cotovelo e pulso

      O adesivo pode ser aplicado diretamente na pele, 

desenrola-se suavemente e ajusta-se na zona a aplicar

      Longa durabilidade, elevada aderência e não elástico

      Efeito frio, alivia a dor em caso de traumatismos, 
distensões e entorses
      Extremamente refrescante, utilização prática e efeito 
imediato
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Características

Saco especialmente concebido para utilização em caso 
de náuseas

Consiste num saco resistente a rasgões, em filme de 
polietileno branco, com um fecho por torção e encaixe 
no aro de plástico

Saco coletor seguro e higiénico utilizado em alas
hospitalares para evitar que a roupa de cama e o
paciente se sujem.

Indicações / Instruções

50

Apresentação Unid./Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 999 586 6

1 999 587 6

SicSac

Protege as roupas, o ambiente e diminui os riscos
de contaminação

Sacos de enjoo

RSicSac Dispenser

1 2

3 4

SicSac  DispenserR

SicSac  R

SicSac R

Sacos para enjoo

129
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Lusan R Soro fisiológico

Apresentação Embalagem Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

Lusan   Soro fisiológico 292 002 604 801730unidoses 5ml 12R

Características

Solução estéril

Indicações

Limpeza nasal, ocular e para pequenas feridas.

Coloreto de sódio: 0,9%

Recomendado para toda a família

Portátil - 30 unidoses c/ 5ml

Modo de utilização

Separar uma unidose e abrir, rodando a parte superior. 
Pode aplicar-se diariamente para efeitos de higiene ocular 
ou nasal, entre 1 a 6 vezes por dia, dependendo da 
necessidade.

Lusan R Clorhexidina

Apresentação Embalagem Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

Lusan   Clorohexidina 916 555 747 72571spray 25 ml 12R

Características

Amplo espectro de ação

Indicações

Atua como antisséptico de utilização cutânea. Indicado 
para a desinfeção de pele sã. Desinfeta a pele antes de 
qualquer intervenção. Eficaz contra bactérias e fungos.2% concentração de clorohexdina. 

Maior concentração = maior antissepsia  

Transparente - não mancha

Aplicação em spray - fácil, limpo e indolor

Portátil - embalagem com 25 ml

Modo de utilização

Pulverizar diretamente sobre a zona a tratar até humedecer 
totalmente.
Deixar secar ao ar durante cerca de 5 minutos.

Lusan R Creme cicatrizante

Apresentação Embalagem Unid./Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

Lusan   Creme cicatrizante 531 200 604 80091bisnaga de 15g 12R

Características

Favorece a cicatrização da ferida

Indicações

Indicado para desinfeção e cicatrização de todo o tipo de 
pequenas feridas, incluindo: queimaduras, cortes, bolhas, 
picadas, escoriações, feridas pós-acne, etc.Reduz o risco de infeções

Mantém um pH ótimo para a cicatrização

Não contém antibiótico

Peróxido de hidrogénio e tecnologia Crystalip

Modo de utilização

Aplique o creme na ferida 2x por dia ou com maior 
frequência, de forma a manter a ferida coberta.

R
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Sterillium R

O desinfetante de mãos número 1 na Europa.
Particularmente suave para a pele e eleito como o melhor entre os seus pares.

Características
Amplamente ativo contra bactérias, fungos e vírus
encapsulados

Tempo de aplicação de 1,5 minutos para a desinfeção 
cirúrgica das mãos e 30 segundos para desinfeção 
higiénica das mãos

Tolerância cutânea excecionalmente boa, mesmo
com utilização a longo prazo

Princípios ativos em 100 g
Propan-2-ol 45,0 g;

Propan-1-ol 30,0 g; 

Etilsulfato de mecetrónio 0,2 g.

Atividade microbiológica
Bactericida, fungicida, tuberculicida, virucida contra 
vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC).
Ativo contra adenovírus, poliomavírus e rotavírus.

Listagem
RKI list area A, Association for Applied Hygiene (VAH).

Áreas de aplicação
Para a desinfeção higiénica e cirúrgica das mãos por 
fricção - independentemente da presença de lavatório 
ou água.

Instruções de utilização 
Friccionar Sterillium  nas mãos secas, sem diluir.
Manter as mãos húmidas com o Sterillium  durante 
todo o tempo de aplicação.

Salmonela, Listeria

MRSA

Tuberculocida

Virucida contra vírus encapsulados
(incluindo VHB, VIH, VHC)

Vírus Herpes simplex

Vírus Inluenza A

SARS (coronavírus da SARS)

Adenovírus

Poliomavírus

Rotavírus

15 s

15 s

15 s

15 s

15 s

15 s

30 s

30 s

1 min

5 min

Testado de acordo com as normas EN

EN 1500 desinfeção higiénica das mãos

EN 12791 1,5 min

30 s

desinfeção cirúrgica das mãosTestado de acordo com as normas da FDA
In Vitro Time Kill study and In Vivo Glove Juice test:
Tentative Final Monograph for Health Care Antiseptic 
Drug Products.

Áreas de internamento, blocos operatórios, unidades de 
cuidados intensivos e unidades de doenças infeciosas.

R

R

Salas de tratamento e áreas de ambulatório.

Ambulâncias e laboratórios. Serviços domiciliários e em 
cozinhas de hospitais e cantinas.

Serviços de emergência médica, consultórios médicos 
de todas as especialidades e serviços de diálise.



Sterillium 100 ml

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

R 981 396 254 5986 45

500 ml 980 602 254 6083 20

NOME DO MEDICAMENTO: STERILLIUM, solução cutânea. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA, 100 g de solução contêm: Álcool isopropílico 45 g, Propanol 30 g, Etilsulfato de mecetró-
nio 0,2 g. FORMA FARMACÊUTICA:  Solução cutânea. Solução colorida perfumada.  INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Desinfeção higiénica e cirúrgica das mãos. Desinfeção da pele antes de injeções e 
punções. POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO: Na desinfeção higiénica das mãos: deve aplicar-se, pelo menos, 3 ml de STERILLIUM nas mãos secas, e esfregá-las durante 30 segundos, sem 
enxaguar. Na desinfeção cirúrgica das mãos: STERILLIUM deve ser distribuído sobre as mãos secas e antebraços secos, de modo a cobri-los completamente. Devem ser aplicadas as doses que forem 
necessárias para mantê-los húmidos durante, pelo menos, 1,5 minutos sem enxaguar. Desinfeção da pele: STERILLIUM deve ser friccionado sobre a área de pele seca durante 15 segundos antes de 
injeções e punções; antes de punções de articulações, cavidades do corpo e órgãos ocos, bem como intervenções cirúrgicas, devendo manter-se a área húmida durante um minuto. Peles com uma 
grande quantidade de glândulas sebáceas devem ser mantidas húmidas durante 10 minutos.  STERILLIUM é utilizado sem ser diluído. CONTRAINDICAÇÕES: STERILLIUM não é adequado para a desin-
feção de membranas mucosas e não pode ser utilizado na proximidade imediata dos olhos ou de feridas abertas. Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. EFEITOS 
INDESEJÁVEIS: Toxicidade aguda DL50 (rato) oral, após 14 dias 13,0 ml/kg do p.c. ,DL50 (ratazana) oral, após 14 dias 15,6 ml/kg do p.c., DL50 (coelho) dérmica > 10,0 ml/kg do p.c..
Toxicidade por dose repetida: um estudo cutâneo de 28 dias em coelhos com 1,0 e 5,0 ml de STERILLIUM por kg de peso corporal não revelou quaisquer efeitos atribuíveis à substância no peso cor-
poral, aparência clínica, peso dos órgãos e histopatologia do fígado e rins. Os níveis sanguíneos de n-propanol, isopropanol e acetona não aumentaram. Toxicidade reprodutiva Com base em dados 
in vitro e in vivo, calcula-se que apenas quantidades insigniicantes dos ingredientes ativos de STERILLIUM possam penetrar na pele durante a desinfeção higiénica e cirúrgica das mãos. Os álcoois 
evaporam-se no espaço de tempo da aplicação. O etilsulfato de mecetrónio é diicilmente absorvido por pele intacta. Por esta razão, os estudos sobre toxicidade fetal e toxicidade reprodutiva podem 
ser omitidos de acordo com a Diretiva do Conselho 75/318/CEE. Não existem referências na literatura acerca dos efeitos teratogénicos dos álcoois leves em seres humanos e animais após aplicação 
cutânea. Genotoxicidade, os testes de genotoxicidade deram negativo com n-propanol, isopropanol e etilsulfato de mecetrónio. Tolerância local Os ingredientes ativos de STERILLIUM não são irritantes 
para a pele com as concentrações aplicadas no produto. O n-propanol, o isopropanol e o etilsulfato de mecetrónio não possuem propriedades sensibilizadoras. STERILLIUM causa irritação das mem-
branas mucosas.  TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO Bode Chemie GmbH Melanchthonstrasse 27 D-22525 Hamburg Alemanha. Para mais informações deverá contatar o 
titular da autorização de introdução no mercado. MEDICAMENTO NÃO SUJEITO A RECEITA MÉDICA. 

Uma pele saudável é a base para uma eicaz higiene das mãos.
Um estudo aleatorizado realizado sob condições práticas investigou 
o efeito na pele de um desinfetante de mãos à base de álcool*. 

A utilização regular do desinfetante provoca um aumento de cerca de 30%
na hidratação da pele.
Durante o período do estudo, a hidratação da pele das mãos não desinfetadas 
diminuiu.

O Sterillium  aumenta a hidratação da peleR

Durante um período de 10 dias, o desinfetante foi aplicado 300 
vezes: 30 vezes por dia, uma das mãos foi desinfetada com 3 ml 
durante 30 segundos. A outra mão não foi tratada e serviu como 
controlo.
A condição da pele foi avaliada e a hidratação da pele foi determi-
nada com um corneometer. Em todas as medições realizadas,
a hidratação da pele da mão desinfetada era signiicativamente 
maior do que a mão de controlo.
A hidratação da pele da mão não desinfetada, por outro lado, 
diminuiu. 

Conclusão: O uso repetido de Sterillium aumenta a hidratação da pele. 

*O estudo foi conduzido com o Sterillium Classic Pure, a versão 
sem corante nem perfume do Sterillium.  As propriedades de 
hidratação da pele podem ser atribuídas aos produtos com o 
mesmo complexo de emolientes (p. ex.: tetradecanol e glicerina). 
Estes são idênticos no Sterillium e Sterillium Classic Pure. Assim, o 
resultado do estudo conduzido com Sterillium Classic Pure pode 
ser aplicado na totalidade ao Sterillium.

Fonte RCTS, Barry (2014)

Investigação para prevenção de infeções.

www.bode-science-center.com

Com desinfetante* Sem desinfetante

Alteração na hidratação da pele em %

28,3

21,5

30,4

39,3

29,3

-2,3 -6,1-6,6-5,4-6,3
0%

10%

40%

30%

20%

Dia 1 Dia 3 Dia 5 Dia 8 Dia 10
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Sterillium R

Desinfeção higiénica e segura das mãos em viagem.

Toalhetes

Apresentação

Características
Aplicável em qualquer lugar

Amplo espetro de ação

Particularmente compatível com a pele

Princípios ativos
1 toalhete com um peso total aproximado de 4,2 g 
contém:

Atividade microbiológica
Bactericida, fungicida, tuberculicida, virucida contra 
vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC).
Ativo contra rotavírus.

Listagem
Association for Applied Hygiene (VAH).

Áreas de aplicação
Para a desinfeção das mãos e da pele, bem como para 
a desinfeção de pequenas superfícies resistentes ao 
álcool em âmbitos proissionais ou privados.

Propan-2-ol 1.341,0 mg;

Propan-1-ol 894 mg;

Etisulfato de mecetrónio 5,96 mg. Para as mãos, antes e após o apoio a doentes e feridos.

Para médicos no âmbito proissional e para visitas
médicas ao domicílio.

Em viagem.

Para a descontaminação de tampas de sanita,
auscultadores de telefone, brinquedos.

Na Indústria (indústria farmacêutica e cosmética
e de processamento de alimentos).

Instruções de utilização
Utilize pelo menos 1 toalhete para a desinfeção das 
mãos e pele com um tempo de exposição de 30 
segundos. 
Ao desinfetar objectos e áreas da pele, é necessário
humidificar por completo.

Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

Sterillium 15 toalhetesR 981 081 10Toalhetes
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Sterillium R

Desinfetante de mãos em gel à base de etanol.

Gel

Características
Amplo espetro de ação

Aumenta a hidratação da pele

Tolerância cutânea excecionalmente boa mesmo 
com utilização a longo prazo

Princípio ativo em 100g
Etanol 85,0 g.

Atividade microbiológica
Bactericida, fungicida, tuberculicida, virucida contra 
vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC).
Ativo contra adenovírus, poliomavírus e rotavírus.

Instruções de utilização
Friccionar Sterillium  Gel nas mãos secas, sem diluir. 
As mãos devem ser mantidas húmidas com o Sterillium 
Gel durante todo o tempo de aplicação.

MRSA

Tuberculocida

Virucida contra vírus encapsulados
(incluindo VHB, VIH, VHC)

Vírus Herpes simplex

Vírus Inluenza A

SARS (coronavírus da SARS)

Adenovírus

Poliovírus

Rotavírus

15 s

30 s

15 s

15 s

30 s

15 s

30 s

2 min

3 min

Testado de acordo com as normas EN

EN 1500 desinfeção higiénica das mãos

EN 12791 1,5 min

30 s

desinfeção cirúrgica das mãos

Sterillium 50 mlR 981 433 20

475 ml 981 405 20Sterillium R

Gel

Gel com doseador

Áreas de aplicação
Para a desinfeção higiénica e cirúrgica das mãos.

R

R

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Código CNP Emb./Caixa

100 ml 980 299 45

697 5573

695 1186

695 1178

Expositor balcão Sterillium Gel
Refª 861325
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Manusept R

Desinfectante de mãos à base de etanol. Sem fragrâncias.

basic

Características
Amplamente ativo contra bactérias, fungos e vírus 
encapsulados

Boa compatibilidade cutânea

Princípio ativo em 100 g
Etanol 80,0 g.

Atividade microbiológica
Bactericida, fungicida, tuberculicida, virucida contra 
vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC).
Ativo contra rotavírus.

Áreas de aplicação

Instruções de utilização
Friccionar Manusept  basic nas mãos secas, sem diluir. 
As mãos devem ser mantidas húmidas com o Manusept 
basic durante todo o tempo de aplicação.

Tuberculocida

Virucida contra vírus encapsulados
(incluindo VHB, VIH, VHC)

Rotavírus

30 s

30 s

30 s

Testado de acordo com as normas EN

EN 1500 desinfeção higiénica das mãos

EN 12791 3 min

30 s

desinfeção cirúrgica das mãos

Manusept 500 ml

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 981 062 20basic

Para a desinfeção higiénica e cirúrgica das mãos
por fricção. 

Para todas as áreas de cuidados de saúde
e indústria onde a higiene das mãos é relevante.

R

R
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Baktolin R

Loção de lavagem normal para uma limpeza profunda das mãos e pele.

pure

Características
Surfactantes modernos e suaves

Valor do pH adaptado à pele (5.5)

Áreas de aplicação
O Baktolin  pure é indicado para a limpeza das mãos
e corpo. O produto limpa com suavidade e preserva
a camada ácida protetora natural da pele.

Baktolin 500 ml

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 981 328 20

1 Lt 981 329 10

pure

Substitui os sabonetes, pouco higiénicos, e os utiliza-
dores particularmente sensíveis podem beneiciar da 
composição sem fragrâncias nem corantes.

R

Limpeza suave e agradável
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Cutasept R

Antisséptico da pele com um efeito rápido e amplo para utilização antes de injeções, 
punções e intervenções cirúrgicas.

Características
Atua rapidamente e de forma abrangente

Excelente compatibilidade cutânea

Frascos de 250 ml com uma prática bomba de spray 
invertível sem agente propulsor

Princípio ativo em 100 g

Atividade microbiológica
Bactericida, leveduricida, virucida contra vírus en-
capsulados (incluindo VHB, VIH, VHC) e ativo contra 
adenovírus, poliovírus e rotavírus.

Listagem
Association for Applied Hygiene (VAH).

Propan-2-ol 63,0 g (equivale a 72 vol. %)

Boa adesão dos campos cirúrgicos

Instruções de utilização

Antissépsia da pele

antes de punções nas articulações, cavi-
dades viscerais, órgãos ocos e procedimen-
tos cirúrgicos. 

Virucida contra vírus encapsulados
(incluindo VHB, VIH, VHC)

Rotavírus

antes de injeções e punções

Pele rica em glândulas sebáceas - antes
de cada procedimento 

15 s

1 min.

2 min.

pelo menos 15 s

30 s

Áreas de aplicação
Para a antissepsia da pele antes de injeções, punções
e intervenções cirúrgicas em hospitais, cuidados primários 
de saúde, cuidados geriátricos em consultório e ambu-
latório.

Cutasept 250 ml

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 980 109 20Incolor

Cutasept 250 mlR 980 566 20Colorido

1 Lt 980 110 10

Para a antissepsia em diabéticos, no âmbito da medição 
do nível de açúcar no sangue e da injeção de insulina, 
respetivamente.Em versão incolor e também colorido, para melhor 

visualização da área desinfetada

Cloreto de benzalcónio 0,025 g
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Stellisept R

Limpeza antimicrobiana do corpo.

med

Características
Atividade bactericida

Atividade abrangente contra várias estirpes de MRSA

Áreas de aplicação
Para limpeza antimicrobiana do corpo (também no caso
de MRSA/ORSA) e também como champô.

Stellisept 100 ml

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 980 499 45

500 ml 980 508 20

med

Excelente tolerância cutânea e da membrana mucosa

Instruções de utilização
Para a lavagem antisséptica do corpo: Aplique Stellisept 
med diretamente na pele humedecida ou numa espon-
ja ou pano húmidos e limpe a pele vigorosamente. 

Testado de acordo com as normas EN

EN 13727

EN 1499
Através de ingredientes selecionados e de uma formu-
lação sem álcool, o produto possui uma compatibilidade 
com a pele consideravelmente melhor que as prepa-
rações de descontaminação convencionais.

R

30 s

30 s

Também pode ser utilizado como champô.
Depois de 30 segundos, pelo menos, passe água limpa 
nas áreas do corpo tratadas.

Propriedades reparadoras da pele

Lavagem de todo o corpo em caso de MRSA / ORSA 30 s
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Bacillol R

Desinfetante rápido sem aldeídos e à base de álcool.

AF

Características
Sem aldeídos nem fragrâncias

Seca sem deixar resíduos

Princípios ativos
Propan-1-ol 450 mg / g;

Propan-2-ol 250 mg / g; 

Etanol 47 mg / g.

Atividade microbiológica
Bactericida (incl. salmonela e listeria), leveduricida, fun-
gicida, tuberculicida, micobactericida, virucida contra 
vírus encapsulados (incl. VHB, VIH, VHC), adenovírus, 
FCV, MNV, poliomavírus e rotavírus.

Listagem
Association for Applied Hygiene (VAH), German
Veterinary Medicine Society (DVG), marcação CE
de acordo com a Diretiva para Dispositivos Médicos 
(DDM).

Áreas de aplicação
Para áreas que exigem tempos de exposição e de 
secagem curtos, bem como para áreas que entram em 
contacto com produtos sensíveis.

Bacillol 1 Lt

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 980 212 10

5 Lt 980 217 1

AF

Bacillol 100 ToalhetesR 980 503 12

980 504

Toalhetes

100 ToalhetesRecarga 12



Bacillol R

Toalhetes de desinfeção rápida de base alcoólica com largo espectro 
de atividade em embalagem Flow-pack.

AF Toalhetes

Características
Toalhetes impregnados prontos a usar

Toalhetes absorventes e de alta qualidade

Atividade microbiológica
Bactericida, leveduricida, fungicida, tuberculicida, mico-
bactericida, virucida contra vírus encapsulados (incl. HBV, 
HIV, HCV), MNV, adenovírus, poliomavírus e rotavírus.

Áreas de aplicação
Bacillol  AF Tissues é adequado para a desinfeção de:

Com ação rápida e abrangente

Ampla compatibilidade com as superfícies resistentes 
ao álcool

Excelente humedecimento e rápida secagem da su-
perfície

Prático e seguro sistema de dobragem de toalhetes
que facilita a sua distribuição individual numa emba-
lagem Flow-pack resselável

Princípios ativos

Instruções de utilização 

Superfícies resistentes ao álcool tais como:

Superfícies em estabelecimentos de saúde, superfícies de 
trabalho, assentos sanitários, maçanetas, camas e mesas.

Não usar para a limpeza da pele e descartar os
toalhetes usados.

Superfícies em cozinhas, cantinas, áreas de reprocessa-
mento de alimentos e em outras áreas que entram em 
contato com produtos sensíveis.

Limpar cuidadosamente as superfícies com os
toalhetes Bacillol  AF Tissues. 

Humedecer toda a superfície para alcançar melhores 
resultados na desinfeção. 

Listagem
Todos os dados se referem à solução impregnada
de Bacillol  AF:

Bacillol   AF Toalhetes 80 toalhetes

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

981 311 6

Propan-1-ol 450 mg/g;

Propan-2-ol 250 mg/g;

Etanol 47 mg/g.

Certiicado / lista emitida pela Association for Applied 
Hygiene (VAH).

Lista de desinfetantes e procedimentos de desinfeção 
testados e aprovados pelo Robert Koch Institute (RKI), 
de acordo com o art. 18 da Lei Federal sobre a pre-
venção de doenças infeciosas em seres humanos (área 
de atividade A).

Marcação CE conforme Diretiva sobre Dispositivos 
Médicos (DDM).

Lista emitida pela Sociedade Médica Veterinária alemã 
(DVG) para a Higiene Alimentar.

Lista de desinfetantes virucidas emitidas pela Associação 
Industrial Alemã de Higiene e Proteção de Superfícies 
(IHO).

Para evitar que os toalhetes sequem feche a embalagem 
Flow-pack após retirar o toalhete.

Não usar para a desinfeção de dispositivos médicos 
invasivos.

R

Graças à sua composição, Bacillol  AF Tissues pode
ser usado sem luvas se as comissões de controlo
de infeção e a de saúde ocupacional o permitirem. 

R R

R

R

Desinfeção de rotina de superfícies:

Tempo de contacto 30 segundos

139
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Bacillol R

Toalhetes de limpeza e desinfeção rápida para superfícies sensíveis 
em embalagem Flow-pack.

30 Toalhetes

Características
Toalhetes de limpeza e desinfeção impregnados prontos 
a usar

Toalhetes absorventes de alta qualidade

Atua rapidamente

Especialmente suave para os materiais sensíveis, tais 
como Makrolon  , Plexiglas  e Polysulfon

Excelente humedecimento e rápida secagem da superfície

Prático e seguro sistema de dobragem de toalhetes que 
facilita a sua distribuição individual numa embalagem 
Flow-pack resselável

Sem aldeídos, corantes e perfumes

RRR

Princípios ativos
Etanol 140 mg/g;

Propan-2-ol 100 mg/g;

Propan-1-ol 60 mg/g, n-alkyl-aminopropyl-glycine
(CAS number 1397 34-65-9) 5 mg/g.

Atividade microbiológica
Bactericida, leveduricida, virucida contra vírus encapsula-
dos (incl. VHB, VIH, VHC), MNV, poliomavírus e rotavírus.

Listagem

Áreas de aplicação
Bacillol  30 Tissues está indicado para a limpeza
e desinfeção rápida de supericies sensiveis, por ex.:

Visores, teclados, ecrãs táteis sensíveis e equipamen-
to de comunicação, por ex. telemóveis.

Outras superfícies sintéticas sensíveis tais como pele 
sintética, Makrolon  , vidro acrílico e Polysulfon  . R

Superfícies em cozinhas, cantinas, áreas de reproces-
samento de alimentos e em outras áreas que entram 
em contacto com produtos sensíveis.

Dispositivos Médicos não invasivos sensíveis, por 
exemplo, equipamento de mamograia e iluminação 
da sala de operações.

Todos os dados referem-se à solução impregnada
de Bacillol  30:

Instruções de utilização
Limpar cuidadosamente as superfícies com os toalhetes 
Bacillol  30 Tissues.

Humedecer toda a superfície para alcançar melhores 
resultados na desinfeção. 

Graças à sua composição, Bacillol  30 Tissues pode ser 
usado sem luvas se a comissão de controlo de infeção
e a de saúde ocupacional o permitir. 

Não usar para a limpeza da pele.

Descartar os toalhetes usados. 

Para evitar que os toalhetes sequem feche a emba-
lagem Flow-pack após retirar o toalhete.

Não usar para a desinfeção de dispositivos médicos 
invasivos.

Desinfeção de rotina de superfícies:

Tempo de contacto 30 segundos

R

R

Certiicado/lista emitida pela Associação para a 
Association for Applied Hygiene (VAH).

Marcação CE conforme Diretiva sobre Dispositivos 
Médicos (DDM).

Lista de desinfetantes virucidas emitidas pela
Associação Industrial Alemã de Higiene e Proteção 
de Superfícies (IHO).

Lista de desinfetantes para a indústria alimentar 
emitidas pela Associação Industrial Alemã de Hi-
giene e Proteção de Superfícies (IHO).

R

Bacillol   30 Toalhetes 80 toalhetes

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN

981 312R

R

R
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Bacillol R

Limpeza e desinfeção de ação rápida sem aldeídos para superfícies sensíveis.

30 Foam

Características
Solução de limpeza e desinfeção pronta a usar

Atua rapidamente

Atividade microbiológica
Bactericida, fungicida, leveduricida, virucida contra vírus 
encapsulados (incl. HBV, HIV, HCV), MNV, poliomavírus
e rotavírus.

Áreas de aplicação
Bacillol  30 Foam está indicado para a limpeza e desin-
feção rápida em spray / toalhetes de superfícies laváveis, 
por exemplo:

Especialmente suave para os materiais sensíveis, 
tais como Makrolon  , Plexiglas  e Polysulfon

Excelente humedecimento da superfície

Garrafa com pega anatómica com spray de espu-
ma, que garante uma aplicação suave e sem liber-
tação de aerossóis

Sem corantes nem fragrâncias

R RR

Princípios ativos
Etanol 140 mg / g;

Propan-2-ol 100 g / g; 

Propan-1-ol 60 mg / g;
N-alkyl-aminopropyl-glycine (CAS number 139734-
65-9) 5 mg / g.

Instruções de utilização 

Dispositivos médicos e material incluídos na Diretiva de 
Dispositivos Médicos (DDM)

Para uma uniforme aplicação, foi desenvolvida uma 
pistola de pulverização da espuma que facilita o controle 
visual da cobertura.

Para a desinfeção de superfícies verticais, por ex. ecrãs e 
monitores, superfícies irregulares como teclados e painéis 
de controlo recomenda-se uma pulverização de uma 
quantidade suiciente de Bacillol  30 Foam num pano/
toalhete descartável e de seguida limpar as superfícies
a desinfetar.

Bacillol  30 Foam está pronto-a-usar. 

Humedecer a superfície a ser desinfetada com uma 
quantidade suficiente de produto. Limpar com um pano 
ou toalhete descartável limpo. 

Manter a superfície húmida durante o tempo de contacto.

Listagem
Association for Applied Hygiene (VAH).
Marcação CE conforme Diretiva sobre Dispositivos
Médicos (DDM).

Bacillol 1 Lt

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 981 342 130 Foam

R

R

R

Desinfeção de rotina de superfícies:

Tempo de contacto 30 segundos
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Dismozon R

Desinfetante de limpeza de superfícies à base de oxigénio ativo, com um espectro 
de ação amplo (incl. esporicida).

plus

Características
Listado pelo RKI (área A / B)

Eicaz contra esporos Clostridium diicile

Reduzida formação de resíduos

Princípio ativo

Atividade microbiológica
Bactericida, leveduricida, tuberculicida, esporicida, 
virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, 
VIH, VHC), virucida.

Listagem
Association for Applied Hygiene (VAH), Instituto Robert 
Koch (RKI), lista de agentes de limpeza testados para
azulejos e revestimentos em piscinas (lista RK), mar-
cação CE de acordo com a Diretiva para Dispositivos 
Médicos (DDM).

Áreas de aplicação
Indicado para a desinfeção de alto nível de vários tipos 
de superfícies e dispositivos médicos em todas as áreas 
de cuidados de saúde que sejam relevantes para a
higiene e sejam sensíveis a fragrâncias.

Monoperoxiftalato de magnésio hexahidrato
958 mg / g.

Também indicado para a desinfeção de materiais ex-
tremamente sensíveis, como o Makrolon  e vidro acrílico.

Excelente biodegradabilidade

Dismozon 100 saquetas de 16 gr

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 981 187 1plus

R
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Mikrobac R

Desinfetante de superfícies sem aldeídos e com elevada compatibilidade
com os materiais.

forte

Características
Amplo espectro de ação

Excelente poder de limpeza

Princípios ativos
Cloretos de benzil-C12-18-alquilidimetilamónio 
199 mg / g;

Atividade microbiológica
Bactericida, leveduricida, tuberculicida, virucida contra 
vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH, VHC), SARS, 
adenovírus, FCV, MNV, poliomavírus e rotavírus.

Listagem
Association for Applied Hygiene (VAH), German Veteri-
nary Medicine Society (DVG), lista de agentes de limpeza 
testados para azulejos e revestimentos em piscinas (lista 
RK), marcação CE de acordo com a Diretiva para Disposi-
tivos Médicos (DDM).

Áreas de aplicação
Para a desinfeção diária de todas as superfícies laváveis, 
em áreas onde é preferível a desinfeção sem fragrâncias.

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3diamina 
50 mg / g.

Outras áreas de aplicação incluem:

Cozinhas e zonas de confecção de alimentos, uma vez 
que é necessário usar-se produtos sem aldeídos.

Mikrobac 5 Lt

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 980 435 1

250 Saquetas de 20 ml 980 434 1

forte

Mikrobac R forte saquetas
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Mikrobac R

Toalhetes desinfetantes sem aldeídos nem álcool para a desinfeção rápida
de equipamento e superfícies médicas. 

Tissues

Características
Sem fragrâncias nem agentes corantes

Grande compatibilidade com os materiais

Tempo de atuação reduzido

Princípios ativos
Princípios ativos da solução:

Atividade microbiológica
Bactericida, leveduricida, virucida contra vírus encapsula-
dos (incluindo VHB, VIH, VHC), rotavírus e poliomavírus.

Listagem
Association for Applied Hygiene (VAH), marcação CE de 
acordo com a Diretiva para Dispositivos Médicos (DDM).

Áreas de aplicação

Cloretos de benzil-C12-18-alquildimetilamónio 
4 mg / g;

Instruções de utilização
Mikrobac  Toalhetes é um produto pronto a utilizar.

Boa cobertura e poder de limpeza

Eicaz contra poliomavírus

Toalhetes fáceis e seguros de retirar devido ao prático 
sistema de dobragem e embalagem hermética

Sem efeitos de absorção

Cloreto de didecildimetilamónio 4 mg / g.

Os toalhetes Mikrobac  são indicados para:

Uma limpeza desinfetante e fácil do equipamento 
médico, conforme deinido pela Diretiva de Disposi-
tivos Médicos (DDM).

Todos os tipos de superfícies sensíveis.

Mikrobac 80 Toalhetes

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 981 387 6

40 Toalhetes 981 339 6

Tissues 18 x 20 cm

Mikrobac R Tissues XXL 38 x 25 cm

R

R

Desinfeção de rotina de superfícies:

Tempo de contacto 30 segundos
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Dismofix R

Produto de limpeza para todas as superfícies laváveis e chãos laminados.

G

Características
Elevado poder de limpeza

Não produz espuma, podendo ser utilizado para
lavagem manual ou automática

Ingredientes
Surfactantes não iónicos.

Instruções de utilização
Sujidade normal

Áreas de aplicação
O Dismoix  G é particularmente adequado para:

Álcoois.

Limpeza de todos os materiais resistentes à água, tais 
como, superfícies sintéticas e superfícies envernizadas.

Fragrâncias.

Substâncias auxiliares.

Limpeza manual

Limpeza automática

Limpeza intermédia com máquina de disco único

0,5 %

10 %

1,0 %

Limpeza de superfícies sensíveis tais como vidros,
espelhos, aço inoxidável e cerâmica, sem deixar manchas 
nem resíduos.

Limpeza de manutenção de todos os chãos laminados.

Limpeza automática de todo o tipo de chão com máqui-
nas de limpeza do chão.

Limpeza do chão especial contra descargas eletrostáticas.

Dismofix 5 Lt

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 980 200 1G 

R
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Korsolex R

Desinfetante à base de ácido peracético para instrumentos sensíveis
e resistentes ao calor.

PAA

Características
Pronto a utilizar, fácil de aplicar

Sem aldeídos

À base de ácido peracético

Atividade microbiológica
Bactericida, leveduricida, fungicida, tuberculicida, 
micobactericida, esporicida, virucida contra vírus
encapsulados (incluindo VHB, VIH e VHC), virucida.

Áreas de aplicação
Endoscópios lexíveis, material de anestesia e instrumen-
tos cirúrgicos.

Não adequado para:

Termoplásticos e elastómeros. 

Desinfeção de alto nível

A solução alcalina pronta a utilizar (ativada no momento 
da utilização) contém 1200 ppm de ácido peracético.
A concentração diminui durante a aplicação e deve ser 
veriicada regularmente com o auxílio das tiras de teste 
Korsolex  PAA Test.

Instrumentos cirúrgicos com metais duros incorporados.

Instrumentos com partes anodizadas.

Suportes para instrumentos contendo titânio.

Instrumentos contaminados.

Listagem
Association for Applied Hygiene (VAH).
Rótulo CE de acordo com a diretiva relativa aos disposi-
tivos médicos (DDM).

R

Korsolex 5 Lt

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 981 210 1

100 Tiras 980 409 6

PAA com Ativador

Korsolex R PAA Tiras de teste

Tempo de contato com a solução
De 5 a 15 min. (dependendo do espetro de ação pretendido).

Estabilidade
A solução de utilização não contaminada possuí um 
prazo de validade no máximo de 9 dias ou de 50 
endoscópios, se fechado num banho de desinfeção.

Nota
Os instrumentos devem ser previamente lavados antes 
da desinfeção.
Recomenda-se que o Korsolex  PAA seja utilizado em 
combinação com o detergente Bodedex forte.

R
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Korsolex R

Desinfetante à base de aldeídos para instrumentos e endoscópios.

ready-to-use

Características
Amplo espectro de ação

Desinfeção rápida

Excelente compatibilidade com os materiais

Fácil de utilizar, não é necessário ativador

Princípio ativo em 100g
Glutaral 2,1 g.

Atividade microbiológica
Bactericida, leveduricida, fungicida, tuberculicida,
esporicida, virucida contra vírus encapsulados (incluindo 
VHB, VIH, VHC), virucida. 

Áreas de aplicação
O Korsolex  pronto a utilizar é particularmente indicado 
para a desinfeção de todos os tipos de instrumentos 
sensíveis e resistentes ao calor, como endoscópios,
laparoscópios e equipamento de anestesia.

A solução não precisa de ser previamente diluída. 

Listagem
Marcação CE de acordo com a Diretiva para Dispositivos 
Médicos (DDM).

Nota
Os instrumentos devem ser previamente lavados antes da 
desinfeção.
Recomenda-se que o Korsolex  Ready-to-use seja utiliza-
do em combinação com o detergente Bodedex  forte.

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

5 Lt 980 102 1Korsolex R ready-to-use

R

R

R
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Korsolex R

Desinfetante de instrumentos sem aldeídos com elevado poder de limpeza.

plus

Características
Poder de limpeza excecional

Aroma agradável

Também pode ser utilizado no banho de desinfeção
por ultrassons

Princípios Ativos em 100g
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 9,2 g

Atividade Microbiológica
Bactericida, leveduricida, virucida contra vírus encapsula-
dos (incluindo VHB, VIH, VHC), poliomavírus e rotavírus. 

Listagem
Association for Applied Hygiene (VAH).
Marcação CE de acordo com a Diretiva para Dispositivos 
Médicos (DDM).

Áreas de Aplicação
Sendo indicado para o reprocessamento de instrumentos 
sensíveis e resistentes ao calor em variadas áreas,
o Korsolex  plus é uma alternativa aos produtos à base
de aldeídos.

As principais vantagens deste produto são:

Cloreto de didecildimetilamónio 13,0 g.

Excelente poder de limpeza e amplo espectro de ação 
do efeito de desinfeção.

Não necessita de um potenciador de limpeza adicional, 
mesmo no caso de sujidade resistente.

Por conseguinte:

Estabilidade: 7 dias.

A solução deve ser sempre preparada com água fria 
(no máximo à temperatura ambiente).

Korsolex 2 Lt

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 980 264 4

5 Lt 980 268 1

plus

R

Elevada compatibilidade com os materiais
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Bodedex R

Detergente para instrumentos - Sistema Patenteado.

forte

Características
Atua sem necessidade de esfregar, possuindo um 
forte efeito de limpeza, mesmo em caso de suji-
dade persistente

Dissolve resíduos de meios de contraste de raios-x
e bioilmes

Fácil de enxaguar, sem deixar resíduos

Listagem
Marcação CE de acordo com a Diretiva para Dispositivos 
Médicos (DDM).

Áreas de Aplicação
Para a remoção ativa do sangue, proteínas, secreções
e gordura.
O detergente de instrumentos também dissolve de forma 
suave os resíduos persistentes de meios de contraste
de raios-x e bioilmes.

Instruções de Utilização
Limpeza: 0,5% - 1,0%
Tempo de Exposição: 5 - 10 minutos
(conforme o nível de sujidade)

Elevada compatibilidade com os materiais

Indicado para instrumentos óticos rígidos e lexíveis,
materiais dos cuidados intensivos e de anestesia, bem 
como instrumentos cirúrgicos, de unidades hospitalares, 
dos cuidados primários de saúde e de laboratório.

Bodedex 2 Lt

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

R 980 244 4

5 Lt 980 250 1

forte
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BODE
Dispensador de toalhetes multiusos para desinfetantes de superfícies líquidos.

X-Wipes

Características
Para todos os desinfetantes de superfícies líquidos 
da HARTMANN

Particularmente económico e higiénico

Sistema patenteado: Ótima libertação das substân-
cias ativas durante a desinfeção

Máxima segurança: Rolos em saco higiénico para 
uma aplicação livre de contaminação

1

Apresentação Conteúdo/Emb. Código HARTMANN Emb./Caixa

981 370 4
Bode X-Wipes - Dispensador
Sistema Higiénico

Toalhetes - rolo PET-leece com 90 unid. 981 373 6
Bode X-Wipes Toalhetes
38 x 20 cm

Áreas de aplicação
Para a desinfeção de superfícies em:

Todas as áreas de hospitais, lares, companhias farma-
cêuticas e laboratórios.

Processamento de alimentos, que necessitam de uma 
eicácia, higiene e conveniência máximas.

Instruções de utilização
O sistema dispensador BODE X-Wipes é indicado para 
a utilização conjunta com todos os desinfetantes de 
superfícies BODE.

O dispensador BODE X-Wipes tem capacidade para 2,5 
a 3 litros de solução de utilização. Os BODE X-Wipes
toalhetes não são indicados para utilização conjunta 
com desinfetantes e detergentes de instrumentos.
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BODE
Para a aplicação de frascos BODE.

Eurodispenser 3

Características
Indicado para frascos BODE de 500 ml

Estrutura metálica robusta

Com encaixe para ixação a estruturas de cama 
(pés da cama)

De fácil instalação e utilização

Autoclavável

Entrega não inclui frasco e bomba doseadora

Dados técnicos
BODE Eurodispenser 3

500 ml (A x L x P sem encaixe) 115 x 73 x 75 mm
(encaixe reto para os pés da cama)

500 ml (A x L x P sem encaixe) 140 x 73 x 75 mm
(encaixe em ângulo para os pés da cama)

500 ml (A x L x P sem encaixe) 135 x 73 x 75 mm
(encaixe reto estreito para os pés da cama)

Com encaixe reto 10 peças

Tamanhos disponíveis Conteúdo/Emb. Código HARTMANN

980 381

BODE Eurodispenser para frascos de 500 ml

Com encaixe em ângulo 10 peças 980 380

Com encaixe reto estreito 10 peças 980 382

Com grampo de mesa 10 peças 980 383

Placa de parede com furos 10 peças 980 384

Adaptador tubular 10 peças 980 385
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BODE
Para a aplicação de frascos BODE.

Suportes de parede em plástico

Características
Para instalar frascos BODE de 500 ou 1000 ml

Em plástico sólido e robusto

De fácil instalação e limpeza

Entrega inclui peças de montagem, folha de instruções 
e manual

2 peças

Apresentação Unidade Código HARTMANN

980 3331
Suporte de Parede BODE 500
Para frascos BODE 500 ml

980 3341
Suporte de Parede BODE 1000
Para frascos BODE 1000 ml

Fácil de instalar com os parafusos ou tiras adesivas 
(BODE Power-strips)

Entrega não inclui frasco e bomba doseadora

Não autoclavável

2 peças
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BODE
Para a aplicação de frascos BODE.

Eurodispenser Vario

Características
Indicado para frascos de 500 ml

Em plástico robusto e estável e de fácil instalação

Todos os materiais foram testados em conformidade
com alimentos

Plásticos com boa resistência ao álcool e tensão

Fácil e rápida troca de frascos e fácil limpeza

Quantidade dispensada ajustável entre 1 ml
a 3 ml (aproximadamente)

Dispensador inclui peças de montagem e manual
de instruções

Tamanhos disponíveis Conteúdo/Emb. Código HARTMANN

BODE Eurodispenser Vario 1 peça 981 287

Características
Indicado para frascos de 500 ml

Em plástico robusto e estável

Produto ica protegido dentro do dispenser

Fácil e rápida troca de frascos e fácil limpeza

Dispensador inclui peças de montagem e manual de instruções

Tamanhos disponíveis Conteúdo/Emb. Código HARTMANN

BODE Eurodispenser 4000 1 peça 981 211

BODE
Para a aplicação de frascos BODE.

Eurodispenser 4000
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BODE
Para a aplicação de frascos BODE.

Eurodispenser 3000

Características
Em plástico sólido e robusto

Enchimento rápido e fácil com frascos BODE de 500/1000 ml

Fácil utilização e limpeza

Quantidade de dosagem de 1,5 ml a 2,0 ml por actuação

Entrega inclui bomba especial de dosagem, material de ixação, 
folha de instruções e manual

Frasco não incluído

1 peça

Apresentação Unidade Código HARTMANN

980 4220BODE Eurodispenser 
Para frascos BODE 500 ml e 1000 ml

980 4230
Bomba doseadora 
Para o BODE Eurodispenser 3000

1 peça
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BODE
Para a aplicação de frascos BODE.

Eurodispenser 1 plus

Características
Fácil substituição da bomba através da remoção pela parte da frente

Dispensador metálico robusto e iável

Todas as peças removíveis totalmente autoclaváveis

Instalação fácil, mesmo com espaço limitado

Adaptável a todos os frascos padrão

Substituição de frascos simples e rápida

Fácil utilização e limpeza

Quantidade de dosagem ajustável de 0,75 ml a 1,5 ml por actuação

Entrega inclui peças de montagem, folha de instruções e manual

Tamanhos disponíveis Conteúdo/Emb. Código HARTMANN

Eurodispenser 1 plus - 500ml braço longo 1 peça 980 478
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BODE
Para uma aplicação conveniente dos produtos dos frascos
e embalagens BODE originais.

Bombas doseadoras

frascos BODE de 500 ml 1 peça

Tamanhos disponíveis Conteúdo/Emb. Código HARTMANN

980 424

Bomba doseadora para:

frascos BODE de 1000 ml 1 peça 980 425

Bombas doseadoras de 10 ml para:

Frascos de 2 L e garrafões de 5 L 1 peça 980 029

Frascos de 2 L e garrafões de 5 L 1 peça 980 030

BODE
Para pulverizar com  Bacillol   AF.

Pistolas de spray

Cabeça de spray universal para frascos
BODE de 500 ml e 1000 ml

1 peça

Tamanhos disponíveis Conteúdo/Emb. Código HARTMANN

980 035

Bombas doseadoras de 20 ml para:

R
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BODE
Acessórios para a desinfeção de instrumentos.

Tinas de desinfeção

Características
Para a preparação de soluções desinfetantes em todas 
as áreas hospitalares, cuidados primários de saúde
e laboratórios

Tampa transparente de fácil utilização (tinas de 5,
10 e 30 L)

Prática ranhura de peneira em PVC

Pegas moldadas

Disponível em diferentes tamanhos

Dados técnicos
Tina de 3 litros (C x L x A) 300 x 200 x 110 mm
(tampa com ranhura)

Tina de 5 litros (C x L x A) 550 x 200 x 120 mm

Tina de 10 litros (C x L x A) 390 x 290 x 170 mm

Tina de 30 litros (C x L x A) 615 x 400 x 220 mm
(incl. torneira de descarga)

Tina de 5 litros 1 peça

Tamanhos disponíveis Conteúdo/Emb. Código HARTMANN

980 057

Tina de 3 litros (tampa com ranhura)

Tina de 10 litros 1 peça 980 059

Tina de 30 litros (incl. torneira de descarga) 1 peça 980 061

1 peça 980 060
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