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Dispositivos
de Proteção
Individual
Catálogo de Produtos

Apresentação
Somos uma empresa Portuguesa fundada em 2016, que atua
na área da saúde.
Aptos para o armazenamento e distribuição de medicamentos,
dispositivos médicos, material hospitalar e consumíveis
desenvolvemos o nosso negócio obedecendo aos altos
padrões de qualidade internacional, o que nos permite
trabalhar dentro e fora de Portugal.
Abraçamos e desenvolvemos projetos em várias áreas
da saúde, nomeadamente na medicina dentária com a
representação da marca internacional - Laboratórios Clarben
S.A.
Com a mesma já estabelecida em Portugal, o nosso objetivo
é abordar o mercado com um conceito diferente, que permite
aos profissionais da medicina dentária ter maior estabilidade
no processo de compra e uma logística mais simplificada.
Orgulhamo-nos de desenvolver relações próximas com quem
trabalhamos, acreditando que o sucesso e crescimento dos
nossos clientes são também eles o nosso crescimento e
sucesso enquanto empresa.
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01 Máscaras
MÁSCARA KN95
10 und.
Uma máscara com 5 camadas que protege de gotículas
e substâncias sólidas. Evita a propagação de agentes
infeciosos atuando como barreira para espirros e tosse.

MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO I
50 und.

4,90 €/cx.

Máscara facial médica descartável, Tipo I, laços auriculares
elásticos azuis, de 3 camadas, peça plástica maleável para
o nariz.

2,50 €/cx.

MÁSCARA KN95 - FFP2
20 und.
Uma máscara com 5 camadas que protege de gotículas

MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO II

e substâncias sólidas. Evita a propagação de agentes

50 und.

infeciosos atuando como barreira para espirros e tosse.

11,60 €/cx.

Máscara facial médica descartável, Tipo II, laços auriculares
elásticos azuis, de 3 camadas, peça plástica maleável para
o nariz.

4,20 €/cx.

MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO IIR

MÁSCARA KN95

50 und.

10 und.

Máscara facial médica descartável, Tipo IIR, laços

Uma máscara com 5 camadas que protege de gotículas

auriculares elásticos azuis, de 3 camadas, peça plástica

e substâncias sólidas. Evita a propagação de agentes

maleável para o nariz.

infeciosos atuando como barreira para espirros e tosse.

5,40 €/cx.
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02 Álcool
ÁLCOOL GEL HIGIENIZANTE
1L

ÁLCOOL SANITÁRIO 70%

Produto com base alcoólica para garantir uma total

250ml

desinfecção das mãos. Contém agentes para proteger e
hidratar as mãos.

Poderoso desinfetante e antissético. É um bactericida
com ação fungicida, não tóxico e incolor. Aplicar sobre a

4,30 €

pele ou objetos como desinfetante.

0,77 €

ÁLCOOL SANITÁRIO 96%
250ml
Poderoso desinfetante e antissético. É um bactericida
com ação fungicida, não tóxico e incolor. Aplicar sobre a
pele ou objetos como desinfetante.

0,95 €

ÁLCOOL GEL HIGIENIZANTE
5L
Desinfeção instantânea para mais do que cuidados
médicos, indústria alimentar, banheiras de hidromassagem,
spas, etc.

ÁLCOOL GEL HIGIENIZANTE
500ml

18,00 €

Produto com base alcoólica para garantir uma total
desinfecção das mãos. Contém agentes para proteger e
hidratar a pele.

2,99 €
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03 Desinfetantes
DESINFEX
1L
Detergente desinfetante com borrifador com grande
poder humectante com elevado poder de limpeza e
desinfeção. Contém dissolventes que ajudam a eliminar
a sujidade, deixando a superfície limpa, sem resíduos ou
bactérias. Uso em multi superfícies: chão, balcões, móveis,
cadeiras, telefones, computadores, sapatos, tecidos, etc.

2,50 €

DESINFEX
5L
Detergente desinfetante com grande poder humectante
com elevado poder de limpeza e desinfeção.
Contém dissolventes que ajudam a eliminar a sujidade,
deixando a superfície limpa, sem resíduos ou bactérias.
Uso em multi superfícies: chão, balcões, móveis, cadeiras,
telefones, computadores, sapatos, tecidos, etc.

9,00 €
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04 Vestuário
BATA DESCARTÁVEL
1 und.
Concebida para visitas hospitalares
Cumpre a norma: RD 1591/2009 de produtos de cuidados
de saúde. Fabricadas em polipropileno (PP): tecido não
tecido repelente de fluidos e microrganismos.
Para batas hidrófobas.

2,90 €

TOUCAS
100 und.
Touca de enfermagem de tecido não tecido repelente de
fluidos, sangue e germes patogénicos. Comportamento
do material: Polipropileno Spunbonded: tecido não tecido
repelente de fluidos e microrganismos. Cumpre a norma:
RD 1591/2009 de produtos de cuidados de saúde.

7,50 €/cx.

PROTEÇÃO DE SAPATOS | CPE

PROTEÇÃO DE SAPATOS | PP

100 und.

100 und.

Máxima higiene: garante a higiene, evitando o possível

Máxima higiene: garante a higiene, evitando o possível

descolamento de partículas dos sapatos.

descolamento de partículas dos sapatos.

5,50 €/cx.
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05 Diversos
TERMÓMETRO
Infravermelhos
Termómetro sem contacto, para maior segurança e
higiene, desenhado para medir a temperatura corporal,
com múltipla função também mede as de diferentes
superfícies tais como a água do banho, dos alimentos,
etc. Colocando entre 1-5 cm da zona, obterá o dado da
temperatura rapidamente.

21,50 €

DISPENSADOR DE LÍQUIDO AUTO
500ml
Dispensador

tem

um

sensor

de

movimento

por

infravermelhos integrado que deteta as suas mãos e
liberta automaticamente o líquido, tornando a lavagem
das mãos mais fácil e mais higiénica.

35,00 €

TESTE RÁPIDO COVID-19
25 und.
Este teste tem a marcação CE apenas para uso
profissional. O teste rápido COVID-19 da SureScreen
identifica a resposta do corpo ao coronavírus após o
início da infecção e fornece um resultado qualitativo sim
/ não em 10 minutos.

375,00 €/cx.
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Contactos

Sede

Armazém

compras@lab52-medicalsupplies.com

Rua Oliveira Monteiro nº. 358

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro nº. 1228

geral@lab52-medicalsupplies.com

4050-439 Porto, Portugal

4420-132 Gondomar, Portugal
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